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Mozaika z radnice…

Letošní vančurovsky rozmarné léto odchází. Přineslo mimo
jiné i veřejnou diskusi o budoucnosti polického koupaliště.
Zajímavou, názorově pestrou. Těch, kteří jsou jeho
návštěvníky, kteří s ním sympatizují, i těch, kteří tuto
záležitost „pouze“ sledují.
Otevřená informovanost
nabízí možnost zapojení do
nesnadného procesu vedoucího ke konečnému rozhodování, ale
i prostor pro polemiky, které mě mnohdy svým obsahem
hodně překvapují. Závěry, které nebyly vyřčeny a jsou brány
jako konečné.
Děkuji Vám všem, kteří jste nepodlehli hysterii a vnímáte
naše snahy reálně a zodpovědně pojmenovat všechna pro i
proti. Nepředjímáte a věříte, že ctíme historii, akceptujeme
přítomnost
a
konečným
rozhodnutím
budeme
nést
zodpovědnost do budoucnosti.
Neosočujete nás ze zaujatosti, z podjatosti, z manipulace.
Děkuji Vám, kteří jste přišli s konkrétními návrhy, byli
schopni ochotně a bez předsudků diskutovat.
Škoda, že Vás v mém případě bylo jen pět. Román Karla
Poláčka o životě na malém městě baví a poučuje již
několikátou generaci, nemá ústřední zápletku, skládá se
z volně řazených epizod. A polické koupaliště je jednou
z mnoha epizod, které musíme vyřešit. Co by tomu řekl Petr
Bajza, kluk uličnická? (Více z radnice na téma koupaliště pan
místostarosta, str. 3-4).

*****

Letní měsíce byly pestré na sportovní, kulturní i
společenské akce. O tom bohatě v tomto čísle PM. Kromě
ohlédnutí i nabídka na druhý půlrok letošního roku.

*****

Život kráčí ve svých běžných kolejích. Stávající ředitelka
Pellyho domů se chystá na krásné rodičovské povinnosti.
Vybírali jsme zástupkyni za – taky na mateřské dovolené – Janu
Rutarovou. 17 zájemců se přihlásilo do uzávěrky, 2 poté. Do
druhého kola jsme vybrali 7 adeptů. Do třetího kola postoupili
čtyři. Jedna vzdala. V pátek 9. září odpoledne jsme se ve
třetím kole setkali se třemi zájemkyněmi. Těžké rozhodování!
Zároveň zjištění, že máme šikovné a kulturní mládí. Novou
dočasnou ředitelkou Pellyho domů bude slečna Lenka
Slavíková.

*****

První září bylo vstupem do školního roku 2011 - 2012. Naše
tři školská zařízení byla bez dětí, ale pilně se připravovala na
jejich přivítání. V každé škole se pracovalo. Na 2. jednání RM v
září ředitelé škol podávali stručné zprávy. Věřím, že i pro Vás
zajímavé.

Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují
1.
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2.

Realizované opravy v ZŠ během prázdnin:
oprava 6-ti podlah ve třídách 2. stupně (zřizovatel)
oprava schodiště k 1. stupni (zřizovatel)
oprava komínu kotelny (zřizovatel)
oprava podlahy v tělocvičně (zřizovatel)
malování tříd
opravy soklů ve třídách a další drobné úpravy a opravy ve
třídách
oprava dvířek šatních skříněk 50 ks
nákup učitelských kateder
nákup žákovských lavic a židlí (více zdrojů financování)
výměna 14 ks dveří u kmenových tříd
provedení kompletní strukturované kabeláže na 1. a 2.
stupni školy
instalace interaktivní techniky a PC do učeben – Projekt
EU peníze školám

Aktivity během letních prázdnin:
• Pobyt v přírodě – školní družina
o
o
o
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termín – 11. - 15. 7. 2011
počet účastníků 47
místo konání Křinice

4.
5.

Zahájení školního roku:

• Stavy žáků v základní škole:
• celkem 455 žáků
• Bezděkov nad Metují 22 žáků
• Police nad Metují
1. stupeň 221 žáků
2. stupeň 212 žáků
• Mateřské školy:
• Celkem 85 žáků
• Police nad Metují 24 žáků
• Bezděkov nad Metují 25 žáků
• Velké Petrovice 16 žáků
• Česká Metuje 20 žáků

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Školní jídelna má nyní 280 strávníků z řad žáků.
Stavy zaměstnanců (úvazky) k 1. 9.
učitelé MŠ - 7,04
učitelé 1. st. ZŠ - 12,82
učitelé 2. st. - 18,95
asistent pedagoga – 1,05
vychovatelky ŠD – 2,39
dělnická povolání – 8,21
THP - 2
stravování – 7,16
celkem 59,62

Karel Nývlt

Mateřská škola Police nad Metují
1. Prázdninový provoz:

Na prázdninový provoz bylo řádně
přihlášeno dle
písemného vyjádření rodičů na červenec 36 dětí a na srpen 34
dětí – podotýkám matek zaměstnaných , tzv. potřebných. Nikdo
z ostatních rodičů si nepodal písemnou žádost o potřebnosti
umístění dítěte v době prázdnin do MŠ z mimořádných
důvodů.Skutečná docházka nakonec dopadla, tak, že nejvyšší
počet dětí, které MŠ navštívily , byl 24 dětí v červenci a 23 dětí
v srpnu. V některých dnech počet dětí klesl i pod 20.Byly
zprovozněny 2 třídy, do služby nastoupily
4 učitelky k
zajištění provozu, které jsem operativně posílala domů a
musely čerpat dovolenou.Pravdou je i to, že některé děti –
zvláště ty menší, nezvládají prázdninový provoz – změnu třídy,
změnu přechodu z budovy na budovu a změnu učitelek.

2. Opravy, údržba

Všechny opravy proběhly bez problémů.
Opravy a údržba probíhala dle plánu – oprava skleněných
vstupů u obou budov, přístavba přístřešku na kola a kočárky .
Máme objednanou výrobu stojanu na kola na míru u p. Kopse .
Výměna linolea ve třídě č. 2 - Berušky .
Drobné zahradní práce proběhly na školní zahradě.
Během dovolené došlo bohužel ve 2. budově u vchodových
dveří zevnitř k výstupu vlhkosti v rohu v délce asi 1 m a
k následnému odlupování
omyvatelného nátěru
až dolů
k jídelně. Nátěr nám zdarma opravil p. Marek Klíma, ale
odlupování postupuje dál v dalších místech. Museli jsme
odstěhovat botníky pro 2 třídy na chodbu do patra. protože
došlo k vlhnutí a tvorbě plísně na zadních stěnách těchto
botníků. S tím souvisely další výdaje – nákup zátěžového
koberce a výměna zplesnivělého linolea ve vstupním prostoru
(není ještě dokončeno, protože p.Souček shání stejný díl
linolea). O problému byl informován p. Škop a p. Scholz.

3. Zahájení školního roku

Letošní školní rok nastupuje rekordní počet maličkých 3
letých dětí – 35 , nový předškolák 5 letý nastoupil pouze 1.
Proto jsme na adaptační období musely přistoupit k přesčasům
u učitelek na 1.budově, po dobu zvládnutí prvních „ křiklounů
a rváčů “ a alespoň částečného zvládnutí režimových návyků.
Zahájení školního roku provázejí trochu personální
problémy – úraz p.Obršálové, ukončení pracovního poměru
uklízečky přijaté ve zkušební době, nestabilní financování
rozpočtu na mzdy. Přestože máme z KÚ odsouhlaseno, že
můžeme zřídit místo asistenta pedagoga k 7 integrovaným
dětem, doposud nevíme zda vůbec finance dostaneme a o
jakou finanční částku se bude jednat.
Finance u nepedagogů nám pořád vycházejí na výbornou,
10% snížení v měsících lednu – březnu jim bylo nyní dorovnáno
a dofinancování. Stále nám ale váznou peníze u pedagogů,

kteří pracují bez osobních příplatků a odměn, přestože pracují
s vysokým počtem dětí , s dětmi se speciálními vzdělávacími
potřebami a mimoto plní další pracovní činnosti nad rámec
svých povinností , jejich nasazení je více než 100%..
Z loňských 55 tis. jsme letos na zástupy za chybějící
učitelky dostaly přiděleno jen 31 tis. 2 učitelky posledním
rokem studují a každý pátek jezdí do školy, takže stav musíme
posilovat zástupem důchodkyň. Ohledně mezd
neustále
vyplňujeme nějaké tabulky , výše rozpočtu se mění každý 2.
měsíc , systém financování taktéž, ale efekt je nulový. Takto
nestabilní rozpočet jako je letos opravdu nepamatujeme.
Nejvíce naší práci zatěžují nesystémová a byrokratická
rozhodnutí, nejen v oblastech finančních.

Dana Baláková

Základní umělecká škola Police nad Metují
Aktivity v ZUŠ Police nad Metují během prázdnin:
Celé prázdniny byly ve znamení zásadních stavebních
úprav, které byly realizovány na základě doporučení Policie
k lepšímu zabezpečení objektu školy vzhledem k několika
pokusům nezvaných návštěvníků o monitoring prostoru a
majetku. V čem spočívaly úpravy?
‐
Došlo k přesunutí kanceláře a ředitelny z nitra budovy do
přízemí čp. 107 (do prostoru po bývalých kancelářích
referátu SSP)
‐
Byl uzavřen boční vchod do školy a jako hlavní vstup do
objektu byl upraven vchod do čp. 107 (tím došlo
k oddělení návštěvníků kanceláře a ředitele od vnitřního
provozu školy)
‐
Vstupní chodby byly osazeny kamerovým systémem se
záznamem, monitorujícím pohyb ve vstupních koridorech
‐
Byly upraveny prostory po bývalé ředitelně a kanceláři
včetně přilehlé učebny tak, aby vznikly samostatné učebny
klavíru, žesťových nástrojů, kontrabasu a specializované
učebny pro nový obor elektronické zpracování hudby
‐
Nově byly vymalovány vstupní chodby a rekonstruované
učebny
‐
Bylo nutno provést rekonstrukci elektroinstalace v dotčené
části budovy
‐
Došlo k zásadní restrukturalizaci školní datové sítě a
serverového řešení
Z prostředků investičního fondu a sponzorů bylo pořízeno
koncertní křídlo YAMAHA na koncertní sál

Personální obsazení:

2011, okamžitě přijďte tento restík napravit – zatím ještě bez
sankcí. Kdo si není úplně jistý, volejte na tel.č. 491 509 991.
Můžete přijít každý den, v pondělí a ve středu od 8,00 do
17,00 hodin a v ostatních dnech od 7,00 do 14,00 hod. Pro
toho, kdo upřednostňuje bezhotovostní platbu - č.ú.90054629551/0100 u KB, VS – vaše r.č.
Daniela Adamová a Jana Hlaváčková - FSO-poplatky

Město Police nad Metují
nabízí k prodeji „Zelený domeček“
Objekt se nachází v katastrálním území Police nad Metují při
centru města a je vhodný k podnikání. Jednopatrová
nepodsklepená budova č.p. 345 s pozemkem st.č. 386/2 o
výměře 105 m2 má dvě nadzemní podlaží s nebytovými
prostory. Součástí nemovitosti jsou venkovní úpravy, přípojky
vody, elektro a kanalizace, a přilehlý pozemek p.č. 1239 o
výměře 142 m2 se zpevněnými plochami a trvalými porosty.
V prvním nadzemním podlaží jsou dvě místnosti, předsíň, šatna
a soc. zařízení (sprchový kout, 2 WC), celková plocha 74,4 m2.
Ve druhém nadzemním podlaží se nachází sportovní místnost a
2 x sociální zařízení (předsíňka, sprcha, WC), celková plocha
65,7 m2 – toto podlaží je v současné době pronajato.
Kupní cena nabízených nemovitostí je stanovena znaleckým
posudkem ve výši 1.727.840,- Kč.

Zájemci mohou své písemné žádosti podávat na Městském úřadu v
Polici nad Metují se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 98, 549 54
Police nad Metují nebo elektronickou cestou na e-podatelněTato
adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete
mít Java scripty povoleny : podatelna@meu-police.cz.
Bližší informace o nabízených nemovitostech lze získat na odboru
investic, majetku a životního prostředí
Anna Rutarová, tel.: 491 509 997, e-mail: rutarova@meu-police.cz.

23 pedagogů, 4 nepedagogové (1 účetní - hospodářka školy;
1 školník; 2 uklízečky)
610 žáků (maximální kapacita školy) ve třech uměleckých
oborech – hudební, výtvarný, taneční

*****

Lubor Bořek
Mimořádné události jsou netradiční. Věřme, že 4. října
tohoto roku 100. narozeniny oslaví pan učitel František Šeda.
V příštím čísle Polického měsíčníku tohoto významného člověka
vzpomeneme obšírněji.

*****

Vážení a milí, léto končí. Ať se nám to líbí či nikoli, přijde
podzim a zima a budeme opět čekat na životodárné jaro….
Buďme vděčni za každý den a snažme se ho využít. Pro sebe,
pro nás všechny.

Ida Seidlmanová

Místní poplatek
-

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ze psů za rok 2011

Ačkoliv je termín k úplnému doplacení obou těchto
poplatků stanoven obecně závaznou vyhláškou nejpozději do
31.8., namátkovým nahlédnutím do přehledu neuhrazených
plateb za rok 2011 jsme jako každoročně zjistili, že někteří
z vás mají stále ještě kolonku „zaplaceno“ poloprázdnou, či
zcela prázdnou. Věříme, že jste v návalu jiných povinností
pouze pozapomněli, a proto PŘIPOMÍNÁME !!!!
Zapátrejte ve svým domácích účetnictvích a pokud
nenajdete doklad o zaplacení, či doplacení poplatku za rok

Intenzifikace ČOV Police nad Metují
V rámci projektu „Intenzifikace ČOV Police nad Metují“
byla v roce 2010 kompletně zrekonstruována první ze dvou
stávajících biologických čistících linek, v letošním roce
proběhla rekonstrukce druhé z nich, včetně kalové koncovky.
Rekonstrukce obou částí ČOV byly realizovány podle
plánovaného harmonogramu. Rekonstrukce první linky je od
března 2011 ve zkušebním provozu, pravidelné odběry vzorků
vyčištěné vody ukazují velmi dobré hodnoty a vyhovují
stanoveným limitům stavebního povolení. Stavební a montážní
práce na druhé lince jsou před dokončením, na konci září bude
zahájen zkušební provoz. Vypracován a schválen byl také
havarijní plán (postup řešení případných budoucích provozních
havárií) a zaktualizován provozní řád. Na 13. 9. je plánována
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závěrečná kontrolní prohlídka výstavby trafostanice. Celá
stavba je nyní připravena k předání, které proběhne 14. 9. a
dne 15.9.provede Městský úřad Náchod, odbor životního
prostředí, závěrečnou kontrolní prohlídku stavby ČOV.
Rekapitulace provedených prací za období únor až srpen 2011:

stavební práce:

- instalace stavidlových uzávěr,
- oprava omítek, oprava zdravotechniky, výmalba kompletní
provozní budovy
- nové obklady a dlažby včetně malby a nátěrů ocelových
konstrukcí ve strojovně česlí
- vybudováno nové stáčecí místo dovážených odpadních vod
- oprava zpevněných ploch u lapáků písku – nová zámková
dlažba a zatravňovací tvarovky
- nová zpevněná plocha u nádrží – dávkování srážedla, nové
chodníky u mikrosít a na odtoku
- opravy betonových ploch u nádrží 2. linky ČOV- sanační
práce
- oprava vrchní betonové pochůzné plochy zemního
kolektoru – nová hydroizolace, spádový beton, osazeno
nerezové zábradlí
- terénní a sadové úpravy kolem nových objektů
- realizace nové trafostanice, odpojovače a vedení VN – ČEZ

technologické práce a montáže:

- kompletní nové vystrojení a zprovoznění strojovny
uskladňovacích nádrží
- nové vystrojení technologických rozvodů v zemním
kolektoru pro 2. linku ČOV
- kompletní strojní dodávka provzdušnění pro 2. linku ČOV
- zprovoznění nových nádrží – dávkování srážedla fosforu
- zprovoznění nové odstředivky kalu
- dispečerské pracoviště, vizualizační software s možností
využití dálkového přenosu.

K 31. 8. 2011 byly investiční náklady na realizaci projektu
Intenzifikace ČOV od zahájení projektu 55 176 tis. Kč včetně
DPH. Město je plátcem DPH a průběžně uplatňuje nadměrný
odpočet DPH u finančního úřadu. Doposud jsme obdrželi
celkovou dotaci z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního
programu Životní prostředí ve výši 31 493 tis. Kč, dále pak
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 1 852
tis. Kč. Na spolufinancování projektu je také čerpána půjčka
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, doposud
bylo čerpáno 3 705 tis. Kč.
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Projekt intenzifikace ČOV Police n.M. je spolufinancován z
fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj
/ Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní
prostředí.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Anketa a koupaliště

Nebo raději „koupaliště a anketa“? Každopádně tak či onak
postavená slova vyvolala v posledním měsíci mezi občany
města (neřku-li regionu) řadu (někdy i vášnivých) debat.
Sám jsem byl účastníkem řady z nich, a sám jsem musel
odpovídat na řadu otázek. Avšak vesměs, soudě z řady
vyslechnutých závěrů či názorů, jsem se nemohl zbavit pocitu,
že stran koupaliště budeme řešit nebo již řešíme kvadraturu
kruhu…
Proč anketa? Často pokládaná otázka… sám jsem byl zprvu
spíše nakloněn uspořádání místního referenda, avšak nakonec
jsem uznal, že uspořádání ankety bude mít o názoru veřejnosti
stejnou vypovídací hodnotu, přičemž ekonomicky bude pro
městskou kasu milosrdnější. Argument o možnosti manipulace
anketou nemohl sám o sobě převážit racionalitu zvoleného
řešení.
Proč tedy anketa? Zejména pro to, že žádná z politických
stran, či politických uskupení, které ve volbách získaly důvěru
občanů, se ve svých programech investicemi do opravy (či
generální opravy) koupaliště nezabývaly a nijak tedy
nesignalizovaly svým voličům tuto tendenci budoucího
nakládání s veřejnými financemi.
Potud věřím, že je rozhodnutí orgánů města pochopitelné.
Zlomovým bodem je samotná závaznost ankety. Jak asi tušíme,
anketa je jen určitým nástrojem ke zjištění veřejného mínění,
a nikoliv nástrojem, který bude závazný pro další rozhodnutí
orgánů města. Bohužel… Paradoxně tak může nastat situace,
kdy se orgány města nebudou ve svém rozhodnutí řídit výsledky
ankety. Každý zastupitel totiž ve svém slibu, který při
ustavujícím zasedání zastupitelstva skládal, uvedl, že mimo
jiné bude rozhodovat podle svého vědomí a svědomí, nikoliv
podle výsledků veřejného mínění…
Přesto je důležité vnímat anketu jako jakési demokratické
minimum, které je ve vyspělejších evropských demokraciích
často užívané, resp. jako snahu města přivést občany
k rozhodování o jedné ze zásadních otázek vtahujících se
k budoucnosti města.
Proč je anketa postavena tak tvrdě? Již v době, kdy bylo
připravováno znění ankety, bylo zřejmé, že není možné položit
pouze otázku: Zda koupaliště ANO nebo NE? Při tvorbě
anketního lístku jsme byli vedeni dvěma směry… v řadě prvé
bylo naší snahou poskytnout v rámci anketního lístku maximum
informací o současném stavu koupaliště, a v řadě druhé
zdůraznit položenými otázkami, kam až může rozhodování
města dospět, v jakých mantinelech bude rozhodování
probíhat, a dostatečně důrazně prezentovat ono známé něco

za něco… aby i každému z respondentů bylo maximálně
zřejmé, že hospodaření se svěřenými prostředky je de facto
stejné jako hospodaření s domácím rozpočtem. Zná to každý
z nás, že ve chvíli, kdy se rozhodnu investovat rodinné úspory
například do rekonstrukce koupelny, tak už asi nebudu moci
realizovat nákup nové elektroniky, nechci-li domácí kasu
dlouhodobě problematicky zadlužit.
Dnes již všichni víme, že neustále se opakující zadlužování
(a lhostejno zda domácích či veřejných rozpočtů) bez
přihlédnutí k aktuální ekonomické situaci není správné, a že
k bankrotu může dospět i hospodaření obce či státu. A právě
s ohledem na tuto skutečnost byl kladen důraz na ekonomickou
náročnost projektu, a na jeho dopad stran realizace některých
investic plánovaných ve střednědobém výhledu města.
Koupaliště? Ano, v zeměpisných šířkách, v jakých se nachází
naše město, respektive v uzavřených údolích (obdobně mají
koupaliště řešeno sousední Teplice nad Metují), je existence
veřejného koupaliště opravdu poměrně těžko obhajitelná.
Nicméně stejně těžko obhajitelná je existence lyžařského
vleku, či investice do údržby lyžařských stop… zkrátka, když
vyjde počasí, jsme všichni rádi „že to tu máme“, a když je
studené léto, nebo zima bez sněhu, tak často švejkujeme, že:
„se za ty peníze mohlo udělat něco jiného“. Počasí, jako faktor
rozhodování je dle mého soudu třeba vyloučit, neboť počasí
patří mezi „vyšší moci“, které člověk prostě nemůže ovlivnit
(byť tu historicky takové pokusy byly).
Dalším argumentem, který dle mého soudu v rozhodování o
koupališti nemůže obstát, je skutečnost, že řada z nás má malé
zahradní bazény na svých zahradách… jistě, osvěžení dopřejí
dostačující, a navíc v soukromí, kde nikdo nehodnotí výsledek
mojí zimní diety, či dopady mého sportovního tréninku na moji
muskulaturu, ale kdo z nás má bazén takových rozměrů, aby
v něm bylo možné plavat, či aby v něm najednou mohlo být
více dospělých? A už vůbec tento argument neobstojí před
lidmi, kteří mají byt v bytovém domě, či v husté zástavbě, a
nemají možnost mít rodinný bazén.
Rozhodování o koupališti by tak mělo dle mého soudu
vycházet pouze z relevantních faktorů a z vyhodnocení
skutečnosti, jakou hodnotu vlastně městské koupaliště
představuje. Teprve následně se můžeme zabývat investičními
možnostmi města, respektive nákladovou stránkou. Poněkud
paradoxní je, že ač jsme u řady dodavatelů poptávali
rekonstrukci koupaliště (tj. opravu stávajících bazénů, včetně
oprav betonových konstrukcí a technologie) ve stávajících
površích (keramický obklad), tak jediná hmatatelná nabídka,
která se nám dostala do rukou, je totální přeměna areálu (tj.
revitalizace spočívající ve sjednocení tří bazénů do jednoho se
zachováním všech funkcí a rozšířením o řadu atrakcí). Sluší se
dodat, že jedna z dodavatelských firma navrhla řešení
spočívající v položení folie do vany bazénu, nicméně toto
řešení nedoplnila o předběžnou kalkulaci a tak se stran ceny
rekonstrukce pohybujeme v rovině imaginárních čísel…
Je zřejmé, že rekonstrukce koupaliště (tj. oprava a
zachování současného stavu) prováděná po etapách, bude pro
rozpočet města s obtížemi únosnou, s tím že určitým
negativem budoucnosti budou provozní náklady koupaliště, a
nepředvídatelnost trvanlivosti stavebních prací (povětrnostní
podmínky mají na stavebně technický stav koupaliště fatální
dopad, a jen málokteré práce je možné následně s úspěchem
reklamovat).
Totální přestavba a zlepšení uživatelského komfortu
(chcete-li revitalizace) koupaliště by jistě byla řešením
vítaným, které by pro futuro snížilo provozní náklady
koupaliště, a zejména zajistilo stavebně technický stav
koupaliště bez ohledu na povětrnostní podmínky (nový bazén je
navrhován v nerezovém provedení) garantované desítky let.
Toto řešení však naráží na naše rozpočtové možnosti. Náklady
tohoto řešení dalece překračují naše finanční možnosti,
přičemž v této oblasti není prozatím reálné dosáhnout na
jakoukoliv dotaci z programů EU. Otázkou bude další návrhové
období EU a způsob, jak nastaví naše země možnosti čerpání
dalších dotací. Vyčkávání s řešením však nenahrává jak
současný stav prostředního bazénu, tak nejistota z nastavení
dotačních programů EU v letech 2014 – 2020. V tomto ohledu,
myslím, neobstojí ani nabízené dlouhodobé financování tohoto
komplexního stavebně technického řešení.

Je pravdou, že se blížíme k rozhodování ve chvíli, kdy nám
není zřejmé, co vlastně budeme muset provést v rámci
rekonstrukce a přibližně za kolik… je pravdou, že jsme
veřejnosti před rozesláním anketního lístku neposkytnuli zcela
úplné informace stran skutečného technického stavu koupaliště
(bohužel, v době tvorby anketního lístku, nebyla řada informací
známá ani nám)… Je pravdou, že svým způsobem stavíme dům
od střechy, když volíme způsob rekonstrukce, aniž bychom
znali detailní stav zakrytých konstrukcí a technologií. Avšak na
druhé straně, bylo třeba zahájit veřejnou diskusi a vykopnout
pomyslný míč… Zpětně člověk vidí, že bylo třeba některé věci
udělat jinak, avšak ono známé „po bitvě generálem“ platí i
zde… Přesto si myslím, že probíhající veřejná diskuse přinesla
množství pohledů, které ovlivní nejen vlastní náhled na
rozhodování zastupitelů ve věci koupaliště, ale i řadu názorů
k vlastnímu budoucímu fungování koupaliště.
Samotné rozhodování se tak paradoxně v kontextu
anketního lístku scvrklo do rozhodování, zda koupaliště ve
městě chceme nebo nechceme, a kolik jsme ještě ochotni do
rekonstrukce vložit v kontextu nutné rekonstrukce základní
umělecké školy, nutných opatření pro úspor energie
v budovách základní školy, oprav řady místních komunikací
(včetně chodníků) a konečně i v kontextu řady investic
potřebných v místních částech města, tedy v Hlavňově,
Pěkově, na Honech nebo na Radešově, či v kontextu nutnosti
pořízení nového územního plánu města.
Za sebe říkám, že podporuji rekonstrukci koupaliště, které
prodlouží jeho životnost minimálně o dalších 25 let s tím, že by
mělo být naším zájmem v rámci rekonstrukce provést drobné
úpravy, které zvýší atraktivitu koupaliště, a tím myslím nejen
osazení vodních atrakcí, ale i třeba modifikaci vstupného tak,
aby měl návštěvník možnost volby mezi několika stupni
vstupného… ale to jsou již témata, která nyní (s ohledem na
omezený prostor měsíčníku) nebudu otevírat.
Jiří Škop, místostarosta

Výsledky ankety o budoucnosti
koupaliště v Polici nad Metují

Anketa o budoucnosti polického koupaliště byla
ukončena 5. září 2011. Celkem bylo do schránek polických
občanů doručeno na 2 300 anketních lístků, další bylo
možné si vyzvednout v místním informačním centru. Jelikož
zájmem města bylo získat co nejširší názor obyvatel Police
nad Metují považovaly se za platné veškeré doručené
anketní lístky, které byly jednoznačně vyplněné, a to
nezávisle na tom, zda byly originální nebo kopírované.
Vyřazeny byly pouze lístky, které byly prázdné,
nejednoznačné nebo od vyplněné občany žijícími mimo
Polici nad Metují.
Celkem bylo odevzdáno 511 anketních lístků, za platné
jich bylo uznáno 491. Názor vyjádřilo 218 mužů a 273 žen,
z toho 409 osob žijících ve městě, 8 v Pěkově (Honech), 10
v Radešově a 16 v Hlavňově.
S rekonstrukcí koupaliště:
za cenu do 10 mil. Kč souhlasí 316 obyvatel města
(tj. 64,36 % hlasujících),
za cenu cca 30 mil. Kč souhlasí 98 obyvatel města
(tj. 19,96 % hlasujících),
nesouhlasí 55 obyvatel města (tj. 11,2 % hlasujících)
neví 22 obyvatel města (tj. 4,48 % hlasujících)
Převážně ti, kteří s rekonstrukcí nesouhlasí, považují za
vhodnější investovat do:
oprav místních komunikací a chodníků ...
47 osob
výstavby sportovního areálu ................
31 osob
regenerace MPZ a úprav náměstí ..........
4 osoby
výstavby sítě cyklostezek ...................
27 osob
jinam (krytý bazén, přírodní koupaliště,
MŠ, ZUŠ, starý park..) .......................
18 osob
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Na některých anketních lístcích byly připsány poznámky
s názory, které se týkaly nejen rekonstrukce, ale i provozu
koupaliště. Kromě několika hlasů volajících po zachování
koupaliště se nejčastěji objevoval požadavek na zajištění
ohřevu vody (7x), na hledání levnějšího řešení oprav (2x),
dále na hledání dotační podpory a dovybavení koupaliště
zařízením pro volný čas.
Všem obyvatelům města Police nad Metují, kteří
věnovali svůj čas vyplnění a odevzdání anketního lístku
děkujeme. Jejich názor bude určitě jedním z důležitých
podkladů pro rozhodování zastupitelstva města co bude dál
s polickým koupalištěm.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Nový automobil pro DPS
Ve středu 31. srpna po poledni jsme od zástupců firmy
KOMPAKT spol. s r.o. převzali nový vůz pro pečovatelskou
službu v Polici nad Metují.
Na jeho nákupu se podílely podle svých možností firmy z
Policka, Broumovska i Hronovska.
Za město Police nad Metují děkuji všem, kteří
tento projekt podpořili.

Ida Seidlmanová

KOMISE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke konci měsíce srpna byl ukončen příjem podnětů
k novému územnímu plánu města. V těsném předstihu před
tímto termínem byl radou města ustaven poradní orgán
v otázkách územního plánování – komise pro územní
plánování.
Důvodem pro ustavení komise byla zejména ta skutečnost,
že stavební komise se v této době zabývá takovým množstvím
podnětů a návrhů, že by nebylo zcela zodpovědné přehodit na
ni i veškerou poradní činnost stran projednání nového
územního plánu města.
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Druhým důvodem bylo personální složení komise, kdy již
zmíněná stavební komise oplývá zejména stavebními techniky a
projektanty, kteří jsou svázáni s realizací staveb, potažmo
svázaní s nakládáním s majetkem města. Rozšiřování komise o
odborníky na oblast územního plánování tak nebylo na místě,
neboť již nyní má stavební komise dostatečný počet členů
(spíše počet mírně vyšší).
Do komise tak byli radou města jmenováni: Ing. Matěj Brát
- člen komise, MgA. Viktor Vlach - člen komise, Ing. Arch.
Alexandr Skalický - člen komise a Rita Pohlová - člen komise a
moje maličkost, coby předseda komise. Složení komise tak
zaručuje na jedné straně vysokou odbornost a erudici, na
straně druhé (z)dravé mládí a na straně třetí i korekční prvky,
jejichž úkolem bude nejen krotit mladé členy, ale poskytovat i
pohledy z jiné strany spektra veřejnosti, potažmo korigovat
názory komise v kontextu tvorby předchozího územního plánu
města.
Dodávám, že všichni členové komise (včetně předsedy)
budou svou funkci v rámci komise vykonávat bez nároku na
odměnu, tedy bezplatně.
O konkrétních krocích komise, jakož i města ve věci
pořízení nového územního plánu města Vás budeme dále
informovat, jak na našich webových stránkách www.meupolice.cz, tak prostřednictvím veřejné úřední desky, Polického
měsíčníku, a dále na veřejných jednáních zastupitelstva města.
Jiří Škop, místostarosta

ODPADOVÉ INFORMACE
Změna intervalu svozu odpadu z popelnic
Oznamujeme
občanům
v katastrálních
územích
Hlavňov, Hony, Pěkov a Radešov, že od 38. kalendářního
týdne, tj. od 19. září 2011, se změní interval svozu
zbytkového komunálního odpadu z domovních odpadových
nádob (popelnic) ze čtrnáctidenního na týdenní. Týdenní
svozový interval potrvá do května, kdy ho opět vystřídá
interval čtrnáctidenní.

Pouliční svoz nebezpečných a objemných
odpadů a elektroodpadů z domácností
Ve 40. kalendářním týdnu, a to ve středu 5. října 2011,
proběhne v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech,
pravidelný „pouliční“ svoz odpadů. Odebírány budou
nebezpečné a objemné odpady a veškerá vyřazená
elektrozařízení z domácností. Odebrány naopak nebudou
stavební odpady a odpady ze zeleně.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem, podle známého
harmonogramu:
zast. ulice, nároží, místní část
čas příj. a odj.
1. Radešov, na návsi
16.00 - 16.10
2. Hlavňov, u býv. parkoviště pod vlekem
16.20 - 16.30
3. Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.35 - 16.45
4. Hlavňov, parkoviště na otočce
16.50 - 17.00
5. Pěkov, zast. BUS u skladu fy. Čáp a syn 17.10 - 17.20
6. Pěkov, u obecního domu
17.25 - 17.30
7. u odbočky na "malé" Hony
17.35 - 17.45
8. Hony, na návsi
17.50 - 18.00
9. Pěkov, u č.p. 55
18.05 - 18.15
Stanoviště u Petrovic bylo z důvodu nedodržování
základních pravidel pouličního sběru zrušeno!
Odpady musí být vždy osobně předány ve stanovený
čas na stanovených zastávkách, obsluze svozového vozidla
společnosti Marius Pedersen a.s., která je uloží do vozidla a
odveze ke zneškodnění. Není přípustné, aby byly odpady na
sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány.
Informace k tomuto svozu jsou uvedeny také v
brožurce „Průvodce pro nakládání s komunálním
odpadem“ a na internetových stránkách města
(www.meu-police.cz). Pokud někdo tuto brožurku nemá,
může si ji vyžádat na radnici.

! NALÉHAVÁ PROSBA K UKLÁDÁNÍ ODPADŮ
VE SBĚRNÉM DVOŘE !
V poslední době se velmi rozšířilo, že odpady vezené
občany do sběrného dvora (dále jen „SD“), nejsou
nakonec ve SD uloženy, protože dříve než k tomuto
uložení dojde, jsou jinými občany odebrány a odvezeny
mimo SD. Pokud by odebrané věci posloužily nebo byly
využity podobným způsobem nebo k podobným účelům,
k jakým sloužily původně, je to v pořádku a nechť slouží.
Problém však nastává ve chvíli, kdy jsou odebrány věci
spalitelné, s výjimkou čistého dřeva, které by pro své
materiálové složení nebo povrchovou úpravu neměly být
spáleny. Tyto věci totiž často končí v domácích kamnech
těch, kteří je odebrali a nedokonalým spálením při nízké
teplotě zamořují bezprostřední ale i vzdálené okolí.
Takovéto jednání je v rozporu s odpadovou vyhláškou
města, zákonem na ochranu ovzduší a samozřejmě
všeobecnými pravidly ohleduplnosti vůči svému okolí.
Obracíme se proto naléhavou prosbou na všechny,
kteří odvážejí odpad do SD, aby nepřenechávali spalitelné
věci, s výjimkou čistého dřeva, zájemcům, čekajícím
v otvíracích dnech před SD, ale odložili je do kontejneru ve
SD k řádné likvidaci. Napomůžete tak čelit nešvaru
spalování odpadu v domovních kamnech a tím zlepšit
ovzduší v některých částech města. Děkujeme za pochopení
a spolupráci.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Osvědčení o úspoře emisí a energie
V roce 2010 byla společností EKO-KOM, a.s. zpracována
studie „Posouzení vlivu sběru a recyklace využitelných
komunálních odpadů, včetně obalové složky, na životní
prostředí“. Výsledky tohoto průzkumu prokázaly
významný environmentální přínos celého systému třídění a
recyklace odpadů v ČR. V roce 2010 bylo díky recyklaci
papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů, v rámci
systému EKO-KOM, uspořeno 23,3 GJ energie, která
nemusela být vyrobena a reprezentuje více než 1% spotřeby
primárních energetických zdrojů ČR. V případě tolik
diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKOKOM ke snížení emisí o 0,96 mil. t CO2 ekvivalentu, tedy
necelé 1% celkových emisí skleníkových plynů ČR.
Na základě tohoto celkového vyhodnocení, obdrželo
také Město Police nad Metují Osvědčení o tom, že díky
rozvoji a provozu systému třídění a recyklace využitelných
složek komunálních odpadů, včetně obalových, přispělo, ve
spolupráci se spol. EKO-KOM, a.s., ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou
město dosáhlo za rok 2010, představuje 253,786 t emisí
CO2 a úspora energie 6 328 089 MJ. Podílelo se na tom
celkem 228,812 t vytříděných využitelných odpadů, za něž
město obdrželo odměnu ve výši 614.159,- Kč.
Všem, kteří své odpady řádně třídí děkujeme, a ty, kteří
tak dosud nečiní vyzýváme, aby přijali třídění odpadů jako
běžnou a potřebnou součást nakládání s odpady. Má to
přínos nejen ekonomický a materiálový, ale i
environmentální - energetická úspora a úspora emisí, které
nemusely vzniknout.
Podle podkladu od spol. EKO-KOM, a.s.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Kdo ví, jak třídit odpad, má šanci
vyhrát soutěž o zajímavé ceny
Tašky na notebook a flash disky,
termohrnky, houpací sítě, meteostanice
s venkovním senzorem – to jsou některé
z cen, které čekají na výherce soutěže
o třídění odpadu. K získání cen si stačí
zapnout Český rozhlas Hradec Králové a
odpovědět správně na otázku, která se

bude týkat právě správného nakládání s odpadem. Soutěž
probíhá v rámci krajského projektu „Čistá obec, čisté město,
čistý kraj“, který podporuje společnost EKO-KOM, a.s. která
v České republice zaštiťuje systém zpětného odběru a využití
odpadových obalů.
Šanci na vítězství v soutěži má každý, kdo odpad alespoň
příležitostně třídí, a něco málo tak o této problematice ví.
Soutěž se bude na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové
konat pokaždé mezi osmou a devátou hodinou ráno v týdnech
od 26. září do 2. října, od 24. října do 30. října, od 21.
listopadu do 27. listopadu a od 12. prosince do 18. prosince.
Soutěžící bude mít vždy na výběr ze tří možných odpovědí.
Když neuhodne, bude mít šanci na výhru další volající.
O tom, jak třídit odpad, může pomoci lidem web
www.jaktridit.cz. Více informací k projektu společnosti EKOKOM, a.s. který je realizován ve spolupráci s Královéhradeckým
krajem, je možné najít na internetových stránkách
www.cistykraj.cz.
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s
Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz

Rozbor vody z „Julinky“
Dá se říci, že léto je již za námi a osvěžení chladnou
pramenitou vodou už není tak žádané. Dobrá pitná
pramenitá voda je ale vyhledávaná stále a to platí i o vodě
z Julinky, artézské studny na náměstí, která nám nezištně
dává prozatím stále kvalitní pitnou vody z nitra polické
pánve. Při svém hodnocení vycházím z výsledků
pravidelného odběru a rozboru této vody, který v květnu
letošního roku opět provedla Hydrogeologická společnost,
s.r.o. Praha, ve spolupráci s akreditovanou laboratoří
společnosti VIS, a.s. Praha (protokol o zkoušce č.
2011/1449). Výsledky rozboru byly porovnány s vyhláškou č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou vodu a četnost a rozsah její kontroly, v platném
znění. Provedená analýza potvrdila, že voda z Jůlinky
vyhovuje limitům pro pitnou vodu bez úpravy, a to jak po
chemické, tak
i bakteriologicko-biologické stránce.
Vzhledem k obsahu dusičnanů, ale není tato voda
použitelná pro přípravu umělé výživy kojenců. Z hlediska
charakteristiky se jedná o vodu hydrogenuhličitanosíranovou (68% - 16%), s poněkud nižším obsahem hořčíku
(optimální obsah je 20 - 30 mg/l) a vyšším obsahem
vápníku (optimum je 40 – 80 mg/l) a jde o vodu tvrdou s
optimální tvrdostí (optimum je 2 - 3,5 mmol/l). Protokol o
provedeném rozboru se všemi analyzovanými ukazateli je
k nahlédnutí na MěÚ. Další rozbor bude proveden v
listopadu.

Hodnoty vybraných ukazatelů:
ukazatel
reakce vody
tvrdost (Ca+Mg)
hořčík
vápník
sodík
draslík
železo
chrom
stříbro
sírany
chloridy
fluoridy
dusičnany
dusitany
křemičitany
hydrogenuhličitany
NEL
arsen
rtuť
bakterie a pod.
mikrobiální obraz

jednotka
skutečnost
limit
pH
7,5
6,5 - 9,5
mmol/l
2,7
2 - 3,5
mg/l
< 5,0
20 - 30
mg/l
98
40 - 80
mg/l
1,6
200
mg/l
0,79
mg/l
< 0,05
0,20
ug/l
< 5,0
50
ug/l
< 5,0
50
mg/l
44
250
mg/l
9,4
100
mg/l
< 0,2
1,5
mg/l
38
50
mg/l
< 0,01
0,50
mg/l
7,0
mg/l
230
mg/l
0,024
ug/l
< 5,0
10
ug/l
0,14
1
KTJ/100 ml 0
jedinci/ ml 0
50
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Sport a kultura v pečovatelském
domě v letních měsících
Ani letošní léto v domě s pečovatelskou službou
neproběhlo bez sportovních a kulturních akcí.
8. června jsme se zúčastnili sportovního klání v domově
důchodců, které se v letošním roce konalo v námořnickém
stylu. A protože my se různých kostýmů strojí rádi,
pečovatelky pro všech 25 soutěžících zhotovily pěkné
námořnické límce a čepice.
Ještě jednou děkujeme
zaměstnancům domova důchodců za pozvání a příjemně
strávený den.
Další pěknou akcí bylo pouťové posezení na
pečovatelském domě. Zúčastnilo se ho kolem 75 lidí,
pozvání přijala starostka Ida Seidlmanová, místostarosta Jiří
Škop, obyvatelé a zaměstnanci domova důchodců. Zajímavý
program nám zajistil spolek kynologů z Náchodska, kteří
předvedli ukázky výcviků cvičených psů. Dalším hostem byla
Dája Hambálková, která se věnuje kanesterapií. Ukázky
předvedla se svojí retrívří slečnou Dorotkou. Po celou dobu
pestrého odpoledne zajišťoval projížďky kočárem ředitel
školy pan Karel Nývlt.

O druhou část programu se postarala skupina Pevná
vůle.
Všem aktérům, kteří zajistili našim seniorům pěkné
odpoledne, ještě jednou děkujeme. 31. srpna jsme altán
v zahradě pečovatelského domu využili při předávání
sociálního auta Renault Kangoo od firmy Kompakt, které je
určeno pro pečovatelskou službu Javor.
Kejdanová Ilona, vedoucí sociálního odboru

Informace ze psího útulku

Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“.
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku k 9.9.2011 nemáme žádného psa :
Větší černá fenka s bílými flekatými tlapkami, která
byla v našem útulku od půlky července zůstane u nových
majitelů přímo v Polici nad Metují.
Štěnátko, pejsek černé barvy, který se našel na začátku
srpna v „Petrovických zatáčkách“ před Policí putoval
k novým majitelům na Broumovsko.
Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i na
internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní
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Usnesení rady města ze zasedání
č.15 a 16 /2011 ze dne 15. 8. a 29.8. 2011.
RM schvaluje, aby pouťové atrakce na Masarykově náměstí o
Polické pouti 2012 - 2014 provozovala firma Jan Janeček,
Sychrovská 800, Praha 9.
RM bere na vědomí hospodaření města za I. pololetí 2011.
Rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření ZUŠ Police nad Metují za I.
pololetí 2011. Rozborem hospodaření byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření Knihovny města Police nad
Metují za I. pololetí 2011. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření ZŠ Police nad Metují za I.
pololetí 2011. Rozborem hospodaření byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření MŠ Police nad Metují za I.
pololetí 2011. Rozborem hospodaření byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí informace o činnosti:
a) Dobrovolného svazku obcí Policka roce 2011
b) Branka, o.p.s.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření Dohody o partnerství
a mezinárodní spolupráci na místní úrovni mezi městem Travnik
(Bosna Hercegovina) a městem Police nad Metují.
RM nesouhlasí s úplným upuštěním od uložení povinnosti
uhradit náklady přestupkového řízení, ve kterém o vině
žadatelky rozhodla přestupková komise rozhodnutím vydaným
pod č. j. 27/0/2011 dne 3. 6. 2011. RM považuje 50 % snížení
výše úhrady nákladů řízení, o kterém rozhodla přestupková
komise, za dostatečné.
RM bere na vědomí podání grantové žádosti na Zvýšení úrovně
poskytovaných služeb TIC Police nad Metují.
RM schvaluje uzavření Dohody o užívání venkovních ploch pro
tvorbu graffiti s M. H., bytem Ledhujská 43, Police nad Metují.
RM schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 1 v domě č. p.
69 s příslušným podílem na společných prostorech a pozemku
st. č. 206/1 v k. ú. Police nad Metují.
RM schvaluje prodej 129 ks, tj. 58 m 2 měděného plechu za
zůstatkovou hodnotu 6.322,- Kč s DPH obci Suchý Důl. Plech
bude použit na obnovu kapličky na pozem. st. p. 175 v k. ú.
Suchý Důl shořelé dne 8. července 2010.
RM
schvaluje
poskytnutí
mimořádného
příspěvku
Ostrostřelecké gardě polické spolku „Radecký“ na náklady
spojené s činnosti při reprezentaci města ve výši 15 000,- Kč.
Příspěvek bude poskytnut ze zůstatku rezervy na granty určené
na pro opravu městských sportovišť.
RM schvaluje změnu usnesení č. 08/14/2011 takto:
RM schvaluje úpravu žádosti o vydání budovy bývalé kotelny
zahradnictví na pozemku st. č. 565 v k. ú. Police nad Metují
stran bezúplatného převodu budovy a pozemku pod ní do
vlastnictví města s tím, že město se do budoucna zaváže k
odstranění budovy bývalé kotelny a k budoucímu využití
uvolněného pozemku st. č. 565 pro realizaci veřejné zeleně v
souladu s Územním plánem města Police nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemků p. č. 100/1 o
výměře 618 m2 a p. č. 730/57 o výměře 115 m2 v k. ú. Hlavňov
panu L. M. Celková kupní cena je stanovena ve výši 13.870,Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p. č. 730/35 o
výměře 75 m2 v k. ú. Hlavňov takto:
1) část pozemku p. č. 730/35 o výměře 58 m2 panu M. V.,
2) část odděleného pozemku nově označeného jako p. č.
730/56 o výměře 17 m2 paní E. Č.

Kupní cena je stanovena ve výši 30,- Kč/m2, náklady
řízení včetně geometrického rozdělení pozemku
ponesou kupující rovným dílem.
RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 48.000 Kč
poskytnutého společností Společnost Horní Labe, a.s., a
současně souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí finančního
daru.
RM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
osobního motorového vozidla Octavia z majetku Policie ČR do
majetku města Police nad Metují pro účely užívání městskou
policií.
RM zřizuje komisi pro územní plánování a jmenuje její
následující členy a předsedu:
Bc. Jiří Škop - předseda komise
Ing. Matěj Brát - člen komise
MgA. Viktor Vlach - člen komise
Ing. Arch. Alexandr Skalický - člen komise
Rita Pohlová - člen komise
RM schvaluje navýšení nákladů na akci: "Police nad Metují Velká Ledhuje - Veřejné osvětlení" v celkové výši 44.963,- Kč
bez DPH, tj. 53.956,- Kč včetně DPH.
RM schvaluje provedení protipožární ochrany ocelových
nosných sloupů na bytovkách 2 × 9 b. j. Fučíkova č. p. 443 a č.
p. 444 formou obkladu sloupů protipožárními deskami, včetně
povrchové úpravy. Město Police nad Metují zaplatí svůj 51%
podíl na provedené opravě z rezervy IMŽP v předpokládané výši
25.973,- Kč s DPH.
RM schvaluje použití znaku města na propagační materiály
hudebního tělesa Police Symphony orchestra.
RM schvaluje instalaci dvou závěsů na bocích jeviště v sále
Pellyho domů pro zlepšení akustických vlastností pódia v ceně
cca 42 000,- Kč.
RM schvaluje vyhlášení ankety o budoucnosti polického
koupaliště.
RM pověřuje člena rady města Ing. Jiřího Vlčka, aby přijímal
prohlášení o uzavření manželství, zároveň schvaluje, aby při
této příležitosti užíval závěsný odznak se státním znakem.
RM schvaluje pro školní rok 2011 – 2012 v souladu s § 23 odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění výjimku
z počtu dětí stanovených vyhláškou č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání ve třídách „Berušek“ (tř. 2) a
„Kopretin“(tř. 3) Mateřské školy Police nad Metují na počet 28.
RM bere na vědomí Zprávu k činnosti komise pro projednávání
přestupků, k právní službě pro město Police nad Metují a k
právní službě pro Technické služby Police nad Metují, s. r. o..
RM schvaluje přidělení městského bytu 1+1 v domě č. p. 407 v
ulici Na Babí. Byt bude nabídnut žadatelům v tomto pořadí:
1) E. Ř.
2) A. M.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku
s možností dalšího prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM bere na vědomí zprávu o současném stavu dotačních
aktivit města Police nad Metují v roce 2011.
RM schvaluje podání grantové žádost do FMP Euroregionu
Glacensis v termínu do 26. 10. 2011.
RM schvaluje umístění stavby „Zvonice, mostek a lavička“ na
poz. parc. č. 272/1 v katastrálním území Hony, v místní části
města Police nad Metují - Hony, včetně provedení povrchových
úprav pozemku a úprav rostoucích dřevin a keřů (dále jen
„záměr“) ve prospěch Společnosti pro rozvoj Pěkova a Honů, o.
s., se sídlem Police nad Metují, Pěkov č. p. 17 (dále jen
„stavebník“), s tím, že před zahájením realizace záměru
uzavře stavebník s městem Police nad Metují smlouvu o jiném
věcném právu k umístění, realizaci a následném užívání
pozemku, jehož stavebník není vlastníkem.
RM schvaluje zařadit plochu pozemku p. č. 95/9 v k.ú. Police
nad Metují do pasportu místních komunikací.
RM schvaluje požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatný převod pozemků p. č. 95/9 a p. č.
1250 v k.ú. Police nad Metují do majetku města.
RM bere na vědomí zprávu o hospodaření ZŠaMŠ Police nad
Metují za 1. - 7. měsíc 2011.

RM bere na vědomí ukončení nájmu paní B. v čp. 407 a
neprodloužení smlouvy z důvodu černého odběru elektřiny a
opakovaných sousedských neshod.
RM bere na vědomí aktualizovaný rozpočtový výhled města na
rok 2011 - 2015.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

OZNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu
v k.ú. HLAVŇOV
a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Městský úřad Police nad Metují podle ustanovení § 16
odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod
(dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-5/2010-605 oznamuje,
že na Městském úřadu Police nad Metují, v období od
19.9.2011 do 3.10.2011 vždy v úřední dny, tj. v pondělí
a středu od 8 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát
obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální
mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v
katastrálním území HLAVŇOV obce Police nad Metují.
Dne 26.9.2011 od 8 do 16 hod. bude veřejnému
nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v
ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat
zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen
„zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce
nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu
schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho
vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout
do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním
pracovišti.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen
"vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena
vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná
v katastru nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou
metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním
nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 27 písm. g)
katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud
platná
katastrální
mapa
zobrazením
hranic
zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v
terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních
celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v
grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 13
katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou
zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se
zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních
převodech k záměně parcel.
4) Vlastníci
mohou
během
vyložení
obnoveného
katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu
obnoveného katastrálního operátu. O podaných
námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3
katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci
ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou
průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných
oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro
vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5) Před vyhlášením platnosti obnoveného operátu se
zastaví přibližně na dobu 1 měsíce všechny zápisy do
katastru v katastrálním území Hlavňov do doby
zplatnění obnoveného operátu.
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6)

Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného
katastrálního operátu dnem 20.10.2011. Nebude-li
pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je
katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného
katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v
katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí námitkách
katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1
katastrálního zákona).
7) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního
operátu se dosavadní katastrální operát stává
neplatným a nadále se používá obnovený katastrální
operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s
ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo
sídlo,
těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu
znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z
uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit
toto oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního zákona.
Katastrální úřad v Náchodě

Altán na Strážnici

Začátkem měsíce srpna byl dokončen a ve čtvrtek 11.
8., za účasti zástupců města Police nad Metují, DSO Lesy
Policka, starostů sdružených obcí a firmy SILVA C. K. s. r.
o., slavnostně otevřen dřevený přístřešek nad městem
Police nad Metují, s místním označením na Strážnici.
Tím se završila tříletá práce od přípravy projektu, přes
různá povolení, nakonec žádosti o finanční podporu z fondu
EU až po vlastní realizaci.
Vlastní nápad s postavením altánu ležel na stole už delší
dobu, v rámci využití příměstského lesa, takzvaného
,,Starého parku“. Impulsem k realizaci projektu bylo
otevření evropského fondu s názvem Program rozvoje
venkova na období 2007-2013, kde jedno z opatření, s
názvem Neproduktivní investice v lesích, se přímo vztahuje
k poskytování finančních prostředku na podobné projekty.
Tady stojí za zmínku, že vznikla i představa, že se peníze
měly investovat jinam. Nemohly, opatření má jasně
specifikováno na co je poskytne, takže zjednodušeně jenom stavby v lesích. Nebo nežádat a nechat prostředky
pro jiné žadatele, kteří mají zájem je využít. To se ukázalo
jako nejsložitější, hlavně v prosazení našeho projektu proti
ostatním, protože na velké množství žadatelů je určeno
málo peněz.
Nakonec jsme uspěli s druhou žádostí, potom už
následovala vlastní realizace výstavby altánu. Nejdelší čas
zabrala příprava řeziva, následná impregnace, ošetření
voskovou lazurou a nakonec výroba dřevěného štípaného
šindele. Montáž altánu na vybetonované „patky“, osazení
lavic se stolem a úprava terénu okolo altánu se zvládlo
během 14 dnů.
Před konečným otevřením altánu, se provedlo zdravotní
ošetření okolních stromů, především blízko stojící lípa
musela být zpevněna vazbou proti možnému rozlomení.
Komplexní dodávku prováděla firma SILVA CK s. r. o. z
Červeného Kostelce. Podrobnější informace o stavbě altánu
vyjdou
na
webových
stránkách
svazku
(www.lesypolicka.cz), kde bude fotodokumentace od
základu až po slavnostní otevření.
Dokončený projekt je částí celkové rekonstrukce
„Starého parku“, dožívajícího zábradlí, úpravy pěšin, ve
spodní části zpřístupnění pomocí stupňů a zpevnění opěrnou
zdí.
Stát u projektu od začátku, od kreslení podoby přes
veškerou administrativu až po výstavbu, byla práce
zajímavá a jsem, rád že jsem ji mohl pres DSO Lesy Policka
realizovat. Dřevěné stavby do lesa patří a místní lokalita,
kde altán stojí, je k tomu jako stvořená.
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Doufám, že místo a přímo altán bude využíván co
nejširší skupinou lidí jak ke klidnému výhledu na Policko tak
i pro menší společenské akce. Dále doufám, že se altán
nestane obětí nějakého experta na vyřezávání, malování
nebo topení.
Luboš Binar, výkonný ředitel DSO Lesy Policka

Stavba zelené kapličky
v Ticháčkově lese - pokračování
Stavba lešení se zastavila ve výšce 11 m nad podlahou
kapličky a asi 60 cm pod místem, kde bude osazen zvon a
horní část věže ve tvaru osmibokého jehlanu.
Protože se počasí zhoršilo, využili jsme přístřešku ve
statku p. Ticháčka v Suchém Dole a celou konstrukci
jehlanu včetně oplechování a ozdobných lišt jsme zhotovili
na zemi. Výška tohoto jehlanu včetně osazovacího rámu
činí 5 m.
V průběhu klempířských prací na jehlanu jsme se vrátili
na kapličku a zhotovili jsme spodní část věže včetně
zavětrování a podlahy pod budoucím zvonem.
V současné době probíhá zlacení „makovice“ a kříže,
nátěr venkovního obložení (dva nátěry na dílně), příprava
pro uchycení zvonu a úpravu zvonu (na kapličku bude
osazen zvon, který byl kdysi na původní kapličce umístěn).
Pokud počasí dovolí a zlacení bude ukončeno
v dohodnutém termínu, proběhne osazení horní části věže
včetně makovice a kříže v týdnu od 5. do 9.9. V tomto
termínu budou probíhat také pokrývačské práce na střeše
kapličky.
Na sedlovou střechu jsme získali měděné šablony od
Města Police nad Met. za zůstatkovou cenu. Poděkování
patří radě města Police n.M. a paní starostce Idě
Seidlmanové za zprostředkování.
Sochu Panny Marie do kaple vyrábí pan Jindřich
Roubíček. Socha bude vystavena na Suchodolské posvícení
v budově školy.

Veřejné sbírka na kapli potrvá do 30.9.2012.
Obec Suchý Důl vydala propagační brožurku o kapli, dále
byla zhotovena informační tabule a nyní bude probíhat
značení cesty ke kapli. Cesta ke kapli bude od obecního
úřadu značena cedulkou se symbolem kapličky ve žluté
barvě. Děkujeme všem, kteří se sponzorsky na přípravě a
výrobě materiálu podíleli.
Zastupitelstvo obce již rozhodlo, kdy se uskuteční
svěcení kaple. Toto datum připadne na den, ve kterém
před dvěma lety kaplička shořela. Vysvěcení kaple se tedy
bude konat dne 8. července 2012 ve 12,00 hod.
Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl

Terasa Pellyho domů
O
letošních
letních
prázdninách se poprvé pomyslně
otevřely veřejnosti dveře terasy
v Pellyho domech. Terasa nabízela
překrásný výhled na město a okolí
s dominantou stolové hory a
posezení s malým občerstvením.
Tento nádherný prostor navštívilo okolo 1400 lidí, jak
místních tak turistů. Součástí léta na terase byl pestrý
program, který připravilo město Police nad Metují ve
spolupráci s CKV Pellyho domy. Nabízel potěšení snad všem
lidským smyslům. Své práce představili poličtí výtvarníci,
na své si přišli milovníci krásných květin, dobrého jídla,
kvalitní hudby a samozřejmě se myslelo i na děti a seniory.
Terasa si připomněla i velké letošní výročí Svaté Anežky
Přemyslovny. Velké poděkování patří všem, kteří se na
akcích na Letní terase podíleli a zpříjemnili nám tak letní
lenošení.
Za letní terasu Martina Váňová.

Letní terasa - červenec
datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pá
so
ne
po
út
st
čt
pá
so
ne
po
út
st
čt
pa
so
ne
po
út
st
čt
pa
so
ne
po
út
st
čt
pa
so
ne

Počet
návštěvníků
8
zavřeno
zavřeno
zavřeno
29
zavřeno
18
32
20
12
8
14
zavřeno
26
25
18
23
24
9
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
50
52
8
zavřeno
18
31
zavřeno
zavřeno

poznámky
vernisáž výstavy 30.6. Jan Kousal - Krajiny Domova)

přednáška: Přírodní zahrady aneb ... (cca 10 lidí)
promítání fotografií O. Jenky - Dolomity 2009 (cca 70 lidí)

Art kino - Když kámen promluví (cca 10 lidí)

datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

po
út
st
čt
pá
so
ne
po
út
st
čt
pá
so
ne
po
út
st
čt
pá
so
ne
po
út
st
čt
pá
so
ne
po
út
st

Rozpis lékařů stomatologické
služby září - říjen 2011

vernisáž – V. Kusáčková - Portréty, výstava 21.7. - 7.8.

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Les a lesní zvířátka - M. Junková (cca 50 lidí z toho 31 dětí)

přednáška L. Groha: O růžích (cca 20 lidí)

17. – 19. 09.

MUDr. Lukáš Neoral
ZS Police nad Metují 491 541 654, 602 333 427

24. – 25. 09.

MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují

491 543 844

MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí

491 582 381

28. 09.

Letní terasa - srpen
počet
návštěvníků
17
18
18
31
49
83
53
zavřeno
16
zavřeno
20
49
cca 242
cca 248
20
15
zavřeno
16
19
9
23
3
17
zavřeno
12
10
8
zavřeno
9
5
zavřeno

následovali T.Pohl a další hasič. Netrvalo dlouho a uprchlý
leguán byl odchycen a zdráv předán svému majiteli.
HASIČI Police nad Metují

poznámky

01. – 02. 10.

přednáška M. Lewicki, Adept band: Svatá Anežka (cca 50 lidí)

08. – 09. 10.

Bc. J. N. Ogriščenko
ZS VEBA Olivětín, Broumov
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA Olivětín, Broumov

491 502 425
491 502 525

Člověk a příroda – Vodní říše - Martina Junková (cca 20 lidí)
Vernisáž Obrázky - D. a J. Novákovi,

pouť
pouť

Gastropodvečer - Tomáš Forman a Karel Šnábl (cca 40 lidí)

DD (cca 20 lidí), Art kino Po dlouhé noci den (cca 10 lidí)
přednáška: Orchideje (cca 35 lidí)

Kuriózní zásah
Dne 30.srpna vyjeli hasiči ke kurióznímu zásahu do ulice Na
Sibiři. Na MP Police nad Metují bylo nahlášeno, že v koruně
stromu se pohybuje leguán. Městská policie informovala
místní jednotku a chovatele plazů pana Tomáše Pohlu. Po
příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se zde v 8
metrové výšce na větvi smrku opravdu nachází odpočívající
uprchlý leguán. Na sundáni hasiči použili skládací žebřík, po
kterém se vydal jeden člen sboru a po větvích stromu ho
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Nabídka knih, tentokrát pár detektivek:

 KNIHOVNA
Stalo se:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Horáková, Naďa: Vlk na vodítku
Ehrman, Kit: Chladný žár
Morrison, Tania: Když nepomůže ani jed—
Deaver, Jeffrey: Ďáblova slza
Jackson, Lisa: Vyvolená k smrti
Jackson, Lisa: Absolutní strach
Slaughter, Karin: Bez víry
Cole, Martina: Těla na prodej
Cimický, Jan: Vražda v páté sadě
Cornwell, Patricia Daniels: Faktor Scarpettová
Patterson, James: Ve zlomku vteřiny
Granger, Ann: Pohřben zaživa
Deaver, Jeffrey: Vrahem může být kdokoliv

Knihovna města Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:
knihovnice/knihovník.

K prázdninám patří pěkné počasí, dětské hry a smích.
V knihovně se pomalu stává tradicí Prázdninový týden pro
děti. Letos jsme se sešli již po šesté a zúčastnilo se 20 dětí.
Každý den jsme se ráno scházeli v knihovně, kde jsme si
přečetli něco z polických pověstí a potom jsme již vyráželi
do terénu poznávat místa, o kterých jsme četli. Děti
si vlastnoručně vyrobily „Cestovní deník", který jim potom
sloužil k zápiskům z putování, malování poznaných míst a
vůbec k zapisování „důležitých věcí".
Venku jsme hráli hry, stavěli domečky nebo i hledali
houby. Nejvíce jsme se pohybovali na známých místech
v okolí Police, ale zavítali jsme i na Machovsko. Tady jsme
po zastávce u Studánky a výstupu na Bor zakončili výlet u
pana Petra Kysely v Machovské Lhotě, kde jsme si opekli
buřtíky.
V pátek jsme již tradičně vyráběli a potom pouštěli
lodičky. Celý týden se nám díky počasí a hlavně dobré partě
vydařil na jedničku. Na webových stránkách knihovny
najdete celou akci na fotografiích.
H. Jenková

Chystáme:
•

•

•
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Se začátkem nového školního roku se opět rozjíždí naše
spolupráce se základními školami Policka. Jako první
letos přišli žáčci z Bukovice, kde chystají projekt Rok
s knihou. Přišli si tedy knížky v knihovně nakreslit. Už se
těšíme na jejich další kroky za knihou. Výsledky
loňského školního roku, kdy se věnovali řemeslům, si
můžete přijít prohlédnout ve vitrínách na chodbě
knihovny.
Do polické školy jsme se vydaly s kolegyní ve čtvrtek a
předaly do čtvrtých tříd Cestovní pasy pro cestu za
knihou. Domluvily jsme si také spolupráci na Projektu
Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět?, který
vstupuje ho 8. ročníku letos pod názvem „Český rok“.
(více o projektu na našich webových stránkách). Děti
opět zavítají do knihovny na besedy a paní učitelka
Scholzová pro nás chystá výtvarnou dílnu. Velice si
vážím výborné spolupráce s učitelským sborem naší
školy. Díky.
Se seniory se sejdeme při společném čtení už v úterý
27. 9. 2011od 15 hodin v dětském oddělení. Opět se
pokusíme vytvořit příjemnou atmosféru nad přečtenými
stránkami knih. Přijďte si poslechnout četbu v podání
vynikajícího Františka Pivoňky. Pokračovat budeme
v termínech 25. 10., 22. 11. A 6. 12. 2011 vždy od 15
hodin v dětském oddělení knihovny.

Rámcová náplň práce:
Výpůjční protokol čítárny a studovny, katalogizace
fondu, meziknihovní výpůjční služba, spolupráce při
kulturně vzdělávacích akcích knihovny, prezentace činnosti
knihovny, další povinnosti dle pokynů
Požadavky:
• SŠ nebo VŠ vzdělání knihovnického směru
• výborná znalost české gramatiky a literatury
• znalost práce s knihovnickým systémem Clavius výhodou
• schopnost samostatné i týmové práce
• počítačová a informační gramotnost –
práce
s Internetem, znalost programů MS Word, Power Point,
Outlook
• dobré komunikační a organizační schopnosti, příjemné
vystupování
• aktivní a tvůrčí přístup k práci, ochota se dále vzdělávat
• samostatnost, spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita
• morální bezúhonnost
Nabízíme:
• platové zařazení dle platných platových předpisů
• zajímavou kreativní práci v příjemném prostředí nově
zrekonstruované knihovny
• 5 týdnů dovolené
Nástup od 1. 1. 2012.
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
• strukturovaný životopis včetně telefonního a emailového kontaktu
• motivační dopis psaný vlastní rukou
• kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o
bezúhonnosti
Lhůta pro podání přihlášky: do 30. 09. 2011
Způsob a místo doručení přihlášek: Přihlášku s
požadovanými doklady v obálce označené „Výběrové
řízení“, doručte osobně nebo poštou do 30. 09. 2011 na
adresu ředitelky do Knihovny města Police nad Metují,
Masarykovo nám. 75, 549 54 Police nad Metují

• Kandidáta na pozici knihovník/ knihovnice Knihovny

•

města Police nad Metují bude vybírat výběrová
komise z přihlášek doručených do 30. 9. 2011. V
případě, že komise doporučí přihlášku do dalšího
kola, bude kandidát pozván do užšího výběrového
řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení
důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu
nebo nevybrat žádného uchazeče.

Věra Plachtová, ředitelka Knihovny města Police nad Metují

KINO  KOLÁROVO DIVADLO
úterý 20. 9. 2011 v 19 hodin

WESTERNSTORY

S komedií WesternStory se do českého filmu vrací kolty
proklatě nízko, stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném
saloonu a dokonce i legendární Vinnetou a Old Shatterhand. To,
že půjde především o zábavu, naznačuje i jedna z hlavních
postav filmu v podání Petra Vondráčka. Jeho švihácký kovboj a
hlavní frajer WesternStory má téměř celý film obě ruce
v gypsu. Film se natáčel v nefalšovaném westernovém městě
v Boskovicích, kde si v květnu odbude i světovou premiéru.
Fenomén Wild West Show založil legendární Buffalo Bill
v roce 1883. Představení z divokého západu na novou sezónu
připravuje i westernové město v Boskovicích, hlavní hvězda,
švihák a frajer Presley, si ale během zkoušky zlomí hned obě
ruce. Zaskočit musí populární herec z Prahy. Ten velmi rychle
zjistí, že házet tomahavk v plné jízdě není taková legrace jako v
televizi a že celý soubor a obyvatelé města western nehrají, ale
že ho žijí. A také, že z úsměvu místní krásky se může zamotat
hlava.
V nezvykle kovbojské podobě a ve westernovém stylu se ve
WesternStory představí Mário Kubec, Veronika Kubařová, jejíž
úsměv zamotá hlavnímu hrdinovi hlavu, Petr Vondráček jako
frajerský kovboj s oběma rukama v sádře, Pavel Zedníček v roli
hrobaře a hlavního zlosyna, Bob Klepl coby stylový barman a
zároveň pyrotechnik, „dvojice z Comebacku“ Kristýna
Leichtová a Matouš Ruml a také svérázný Pavel Landovský,
který všechny přítomné učí pít pravou medovou whisky.
"Těším se, jak budu zákazníkům po dlouhém pultu posílat
panáky. Musím to důkladně nacvičit. Zažil jsem to v Mexiku, ale
většinu panáků, které mi posílal barman, mi někdo vypil,"
popisoval před natáčením Bob Klepl přípravu na svou roli
barmana.
Komediální western, navazující na tradici legendárního
Limonádového Joea, režíroval Vlastimil Peška, zkušený
divadelní tvůrce a držitel Thálií, pro něhož je to filmový debut.
Producentem filmu je Martin Kořínek, který spolupracoval
na filmech Rafťáci, Tmavomodrý svět, Milenci a vrazi nebo
Snowboarďáci. Kameraman WesternStory Asen Šopov
nasnímal filmy Pějme píseň dohola, Želary a jako kameraman
druhého štábu spolupracoval na filmu Wanted.

Rudolf s úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v
každodenní praxi a to s neutuchajícím elánem, který je u
čerstvého šedesátníka záviděníhodný. O to víc pak nechápe
naivitu svého nesnesitelně korektního zetě Ondřeje, který pro
samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se
jeho žena Alice začíná nudit. Milující tatínek a kamarádský
tchán Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik prověřených
rad, jak vnést do skomírajícího manželství potřebný vzruch.
Koneckonců jde o rodinné štěstí jeho jediné dcery…
Z nudného slušňáka Ondřeje se pak díky románku s
krásnou Šarlotou skutečně stává sebevědomý pán tvorstva,
obletovaný milenkou a obdivovaný vlastní manželkou. Situace
je to sice krásná, ale dlouhodobě neudržitelná. Už proto, že
skutečnými pány tvorstva jsou pochopitelně ženy. Ondřeje čeká
smršť komediálních situací, kterým čelí s odzbrojující
kombinací typicky mužských vlastností ‐ hravou vynalézavostí
a nezničitelnou nadějí, že všechno dobře dopadne.
Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází po
úspěšné komedii Ženy v pokušení s novým snímkem
věnovaným tentokráte mužům – Muži v naději. Ženy
v pokušení se staly k divácky nejúspěšnějším filmem roku
2010. V kinech film navštívilo více než milion dvě stě tisíc
diváků a získal Českého lva pro divácky nejúspěšnější film
roku 2010.

Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Bolek Polívka, Jiří Macháček, Simona Stašová, Petra
Hřebíčková, Vica Kerekés
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Komedie ČR 2011 (115 min)
Vstupné: 50 Kč

Režie: Vlastimil Peška
Hrají: Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr Vondráček, Bob
Klepl, Pavel Zedníček, Kristýna Leichtová, Matouš Ruml, Pavel
Landovský
Přístupnost: přístupný
Komedie ČR 2011 (96 min)
Vstupné: 50 Kč

úterý 4. 10. 2011 v 19 hodin

MUŽI V NADĚJI

Může být nevěra základem šťastného manželství?
Šarmantní bonviván Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská má
mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho
udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit …!!!”

úterý 11. 10. 2011 v 17 hodin

AUTA 2

Hrdinové filmu Auta 2 společností Pixar Animation Studios
a Walt Disney Studios se vydávají na závodní okruhy. Celebritní
závoďák Blesk McQueen se společně se svým nejlepším
přítelem, jedinečným odtahovým vozem Burákem, vydává na
zcela nové dobrodružství do exotických zemí celého světa.
Dvojici na cestách doprovázejí členové domáckého
závodního týmu z Kardanové Lhoty a společně míří do zámoří,
aby podpořili Bleska ve vůbec prvním světovém šampionátu,
závodu, který má rozhodnout o tom, kdo je nejrychlejším
autem na světě. Cesta do cíle je ale plná výmolů, objížděk a
výbuchů, protože je Burák nedopatřením vtažen do
dobrodružství vlastního: do světa mezinárodní špionáže.
Burák je tak nucen se rozhodovat, zda má pomáhat
Bleskovi McQueenovi zvládnout prestižní závod, nebo zda má
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„táhnout za jedno lano“ v přísně tajné misi, kterou řídí špičkový
britský agent Finn McMissile a okouzlující, ale nezkušená
agentka Holley Kvaltová. Buráka jeho akcí nabité dobrodružství
zatáhne do divokých honiček ulicemi Japonska, Itálie, Francie a
Anglie, na kterých se s ním snaží držet krok jeho přátelé a
sleduje ho celý svět. Ve filmu plném svižné akce a humoru se
objevuje pestrá paleta nových aut, lodí, vlaků a letadel – ale
také hrozivých padouchů a mezinárodních závodníků.

říjen: pondělí a středa 9  11,30 a 12  17 hod, úterý, čtvrtek a
pátek 9  11,30 a 12  15 hod
Akci podporují: Královéhradecký kraj, město Náchod, Jiráskovo
gymnázium Náchod a Český svaz ochránců

22. – 24. 9. 2011, foyer Pellyho domů
Režie: Vojtěch Kotek
Hrají (české znění): Blesk McQueen (Richard Krajčo), Burák
(Petr Novotný), Finn McMissile (Petr Štěpánek), Holley
Kvaltová (Ivana Andrlová), Miles Axlerod (Ondřej Vetchý),
Francesco Bernoulli (Matěj Ruppert), Brent (Michal Dusík),
Grem (Jan Budař), Profesor Zweitakt (Michal Pavlata), Acer
(Pavel Liška), Sally (Kateřina Brožová), Karol Kolák (Marko
Igonda), Strýc Topolino (Karel Heřmánek), David Hever
(Vladimír Dolejš), Mel Dorado (Patrik Hezucký), Luigi (Jiří
Prager), Otík (Kryštof Hádek), Šroťák (Jiří Hromada), Fillmore
(Jiří Macháček), Šerif (Bolek Polívka)
Přístupnost: přístupný
Animovaná komedie USA 2011 (110 min)
Vstupné: 40 Kč

úterý 25. 10. 2011 v 17 hodin

ŠMOULOVÉ
úterý 6. 12. 2011 v 19 hodin

BASTARDI 2

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

VÝSTAVY
20. 9.  14. 10. 2011, foyer Pellyho domů

ČLOVĚK A PŘÍRODA – stezky k soužití
 příroda a krajina východních Čech ve fotografiích
Jana Ježka
Výstava bude otevřena přednáškou a promítáním
fotografií motýlů v sále v Pellyho domech v pondělí 19. 9.
v 18,00 hod.
Otevřeno:
září: pondělí až pátek 9 – 11,30 a 12 – 17 hod, sobota 9 – 12 hod
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PODZIMNÍ VÝSTAVA
Otevřeno: čt – pá 9 – 17, so 9 – 12

PELLYHO DOMY
19. 9. 2011 v 18 hod, sál Pellyho domů

ČLOVĚK A PŘÍRODA – stezky k soužití
Přednáška a promítání fotografií motýlů Jana Ježka u
příležitosti slavnostního otevření výstavy.

Pellyho domy  učebna č. 306

KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO
DOSPĚLÉ
ZAČÁTEČNÍCI

Zahájení:
čtvrtek
15.
9.
2011
v 19,00
hod
Kurz zahrnuje 7 lekcí a bude probíhat 1 x za dva týdny, vždy ve
čtvrtek
od
19,00
hod
(15.9., 29.9., 13.10.,27.10., 10.11., 24.11., závěrečný věneček
v pátek 9.12.2011)

POKROČILÍ
nabízíme poslední volná místa!
Zahájení:
čtvrtek
22.
9.
2011
v 19,00
hod
Kurz zahrnuje 7 lekcí a bude probíhat 1 x za dva týdny, vždy ve
čtvrtek od 19,00 hod
(22.9., 6.10., 20.10., 3.11.,16.11., 1.12., závěrečný věneček v pátek
9.12.2011)
Určeno pouze pro páry, které již kurz společenského tance
absolvovaly.
Oba kurzy se konají na sále Pellyho domů a vedou je manželé
Poznarovi z Červeného Kostelce. Podmínkou otevření kurzu je
minimálně 20 párů na jeden kurz.
Kurzovné Kč 1 000, / pár se platí zároveň s přihlášením do
kurzu. Přihlášky budou k dispozici na www.policko.cz nebo
v Informačním centru.

Pellyho domy  učebna č. 306, Police nad Metují

JÓGA  příjem přihlášek
Využijte zkušenosti jógy pro zdraví a pozitivní životní
energii.
1. skupina: pondělí 19.00  20.30 hod (obsazeno!)
zahájení 19. 9. 2011 (náplň cvičení je sestavena pro pokročilé)
2. skupina: úterý 19.00  20.30 hod
zahájení 20. 9. 2011 (náplň cvičení je sestavena pro
začátečníky a mírně pokročilé)
vede Jarmila Koudelková
Poplatek za 10 lekcí: Kč 850,
Přihlášky a úhrada poplatku: do 16. 9. 2011 v Infocentru
v Pellyho domech. Počet míst omezen!!

Polická univerzita volného času 2011
PODZIMNÍ SEMESTR
Studentem se může stát každý zájemce, který se řádně
přihlásí, vyplní přihlášku a zaplatí školné 200 Kč za semestr.
Přednášková odpoledne se konají na sále Pellyho domů od
14.30 hodin.
Jsou otevřena pro řádně přihlášené studenty i pro veřejnost
za 50 Kč na jedno přednáškové odpoledne.
Termíny podzimního semestru: 5. 10., 26. 10., 2. 11., 9.
11., 23. 11., 30. 11.
Přihlášení studentů se zaplacením školného bude probíhat
před první přednáškou každého semestru od 13.45 hodin.

Čtvrtek 22. 9. 2011 v 18 hod,
učebna č. 306 v Pellyho domech

Zdraví po celý život
přednáší Zdeněk Majer

Představení unikátních patentovaných technologií v oboru
WELLNESS, Anti‐aging a genetice. Máte jedinečnou příležitost
vidět technologie, které Vám mohou pomoci k lepšímu zdraví a
kráse. Firma, která Vám nabídne, ale i ukáže, co můžete dělat
lépe pro své zdraví a čím se odlišujeme a proč jsme výjimeční.
Informativní akce pro ty, který se zajímají jak zkvalitnit své
zdraví.

64. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Pátek 30. 9. 2011 v 18 hod

KYTICE

Divadelní soubor Hlavy (při ZŠ Broumov)
K. J. Erben
Režie: Jan Holek
Baladickohudební drama
Představení je postaveno
na vybraných básních ze sbírky
Kytice. Jedná se o ojedinělé
představení svým zaměřením,
ale i svou náročností na
zinscenování. A přestože v
představení účinkují hlavně
mladí herci, žáci LDO ZUŠ
Broumov,
inscenace
díky
talentu všech účinkujících slibuje ojedinělý zážitek. Představení
Kytice DS Hlavy přinese opět něco nového. Novou vlnu, nové
pojetí divadla.
Představení Kytice bylo porotou přehlídky AUDIMAFOR
doporučeno do celostátní divadelní přehlídky Mladá scéna v Ústí
nad Orlicí.
Vstupné: 60Kč

DOPORUČUJEME!!!

Pátek 7. 10. 2011 v 19 hod

LÍBÁNKY aneb láska ať jde k čertu

Divadlo Palace (Praha)
Noel Coward
Režie: Petr Hruška
Hrají:
Sibyla Chaseová – Ivana Jirešová/ Klára Issová
Elyot Chase – Jiří Langmajer
Viktor Prynn – Jan Teplý/ Kryštof Rímský/ Michal Slaný
Amanda Prynneová – Kristýna Frejová/ Jitka Čvančarová

Jedna z nejúspěšnějších komedií tohoto autora
Dvojice bývalých manželů se po letech setkává v drahém
francouzském hotelu, kam oba přijeli trávit líbánky se svými
novými a mladšími partnery.
Následuje to, co by
oba bývalé manžele
Elyota a Amandu ani ve
snu nenapadlo: opět se
do sebe zamilují. Napětí
mezi
čtveřicí
roste.
Nakonec před svými
novými partnery Sybilou
a Victorem utečou do
Amandina bytu v Paříži.
Oba dva spolu však
nepřestanou bojovat.
Inscenace jako celek potěší svým humorem, založeným na
svižných, někdy laskavých, jindy jedovatých dialozích, které
gradují a místy práskají jako bič.
Vstupné: 240/230/220Kč

Pátek 14. 10. 2011 v 19 hod

OBCHODNÍK S DEŠTĚM

Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov
Richard Nash
Režie: Miroslav Houštěk
Romantická komedie
Všichni
víme,
že
zázraky se nedějí. A přesto
jsou chvíle, kdy jsme
ochotni věřit, že se zázrak
stane, že se musí stát, aby
se splnil náš sen, naše
touha. A znovu a znovu nás
realita
našeho
života
zklame a naše přání se
nesplní. Takovým situacím říkáme romantika a z takového
vidění světa je i hra amerického autora Richarda Nashe, která
od roku 1957 putuje po jevištích celého světa a naplňuje lidi
vírou, že jednou se ten zázrak může stát.
I postavy této hry vědí, že od počátku průhledný a
upovídaný „obchodník s deštěm“ nemůže za sto dolarů přinést
déšť do vyprahlé stepi, kde žízní hynou stáda dobytka, ale tuší,
že může probudit víru v ochabující vlastní sílu. Že rozsvítí
pohaslé světlo naděje a vlastní sebevědomí. A tak pod slupkou
skepse se probouzí nevěřící úsměv, ale i hluboká víra v to, že
zázrak je v nás, a že se stane pokud naše naděje a láska bude
dost silná.
Vstupné: 80/70/60Kč

Pondělí 31. 10. 2011 v 9 a 10.30 hod

ČERNOŠKÁ POHÁDKA
Divadlo Drak (Hradec Králové)
Kolektiv divadla Drak
Režie: Jiří Vyšohlíd
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Naše nová pohádka je trochu
jiná, než jsme zvyklí. Pochází
totiž z Afriky, ze země krásné a
divoké
přírody,
plné
cizokrajných
zvířat,
které
uvidíme jen v Zoo. Ale Afrika je
také pravlastí Černochů, kteří
zrovna jako my, si vyprávějí
pohádky a mýty. Náš příběh je velmi jednoduchý, doprovázený
rytmickými říkadly a hrou na bubny. Nechybí ani pohádkový
hrdina, který má své chyby a díky jim se dostane do nebezpečí.
Zkrátka pohádka jak má být!
Vstupné: 40Kč

Pátek 4. 11. 2011 v 19 hod

DÍTĚ, PES A STARÝ HEREC NA
JEVIŠTĚ NEPATRÍ aneb Cyrano
Divadelní soubor Na tahu (Červený Kostelec)

Každý má v životě svůj velký sen. Zahrádkář
že vypěstuje nejkrásnější růži, houbař že
najde největšího hřiba a herec že si zahraje
velkou roli. Jsou‐li ti herci tři a role jenom
jedna, pak je založeno nejen na pořádný
malér, ale hlavně na hromadu legrace.
Vstupné: 80/70/60Kč
Předprodej vstupenek na jednotlivá představení od 5. 9.
2011 v Infocentru v Pellyho domech –
infocentrum@policko.cz, tel.: 491 421 501.

Předplatné na 64. Polické divadelní hry:
V rámci předplatného si můžete zakoupit zvýhodněné
vstupné na 64. Polické divadelní hry. V ceně permanentky
(která je přenosná a zajišťuje Vám stejné místo v hledišti na
všechna představení) máte jedno ochotnické divadlo zcela
zdarma.
3 kategorie permanentek:
I. Přízemí řada: 1 – 5 a balkon řada: 1 – 2 400,‐ Kč
II. Přízemí řada: 6 – 13
370,‐ Kč
III. Přízemí řada: 14 – 16 a balkon řada: 3 – 4 340,‐ Kč
Vozíčkáři po nahlášení na tel.: 491 421 501 vstup zdarma.
Změna programu vyhrazena.
64. Polické divadelní hry se uskuteční
s finanční podporou Královéhradeckého kraje.

RŮZNÉ
Sobota 24. 9. 2011, Masarykovo náměstí, 8  10 hod

SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL
na polickém náměstí
podzimní spanilá jízda KHV Metuje

NOVINKY z www.policko.cz
TIP: Nabízíme Vám pravidelný informační servis o
připravovaných akcích (kino, divadlo, přednášky, výstavy
apod.). Newsletter rozesíláme cca 1x týdně.
Pokud máte zájem být zařazeni mezi jeho odběratele,
registrujte se na www.policko.cz pod odkazem NOVINKY E
MAILEM.
Webové stránky www.policko.cz mají od června 2011 nový
vzhled a byla trochu pozměněna i jejich struktura pro lepší
přehlednost. Máte‐li jakékoliv připomínky k těmto webovým
stránkám, napište je na ckv@policko.cz.
Děkujeme za Vaše náměty a postřehy.
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Rekonstrukce webových stránek www.policko.cz se
uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Pravidelné zpravodajství z Policka na
www.nase.broumovsko.cz.

Kulturní přehled ZÁŘÍ  PROSINEC
2011 je v elektronické podobě ve formátu PDF k dispozici
na www.policko.cz.

KONCERT V KOSTELE

Vstupné: 100 Kč
Předprodej vstupenek v Informačním centru v Polici nad
Metují (tel.: 491 421 501).

REKONSTRUKCE JEVIŠTĚ
V KOLÁROVĚ DIVADLE
I v letošním roce se podařilo vyčlenit nějaké finanční
prostředky a byla zrekonstruována část jeviště v Kolárově
divadle.
Po odkrytí prken se nám ukázalo původní otáčivé jeviště.

Děkanský úřad Police nad Metují a Město Police nad Metují Vás
zvou na charitativní koncert
Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostelních varhan.
Vstupné: v předprodeji 200 Kč / na místě 220 Kč
Předprodej vstupenek v Informačním centru v Polici nad
Metují, tel.: 491 421 501.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
neděle 23. 10. 2011 od 18 hod, Kolárovo divadlo

ČILE PO CHILE
pouští a pralesem až na konec světa

Radka Vlachová

Kateřina a Miloš Motani

Chile je krajina plná kontrastů, od každého kousek ‐ kus
pouště, kus moře, laguny, solná jezera, sopky, gejzíry, kaktusy,
palmy, ostrovy, hluboké pralesy, pravěké araukárie, ledovce.
Přístavy pulsují životem, zapadlé vesnice dýchají poklidem,
ledková městečka a tajemné geoglyfy minulostí. Na severu se
rozkladá nejsušší poušť světa Atacama a tam úplně na jihu leží
Ohňová země ‐ konec světa.

Přehled kulturních akcí pořádaných
Regionálním muzeem v Náchodě
v měsíci září 2011
Fotografie 2011
Ve dnech 4. až 25. září 2011 mohou návštěvníci v
budově stálé expozice muzea na Masarykově nám., čp. 18 v
Náchodě zhlédnout výstavu fotografií pořádanou ve
spolupráci se Sekcí fotografů regionu Náchod. Vernisáž
proběhne v sobotu 3. září 2011 v 10 hodin. Otevřeno bude
denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.
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Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Na měsíc září u příležitosti znovuotevření výstavní síně
regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) a výročí
60 let od založení Základní umělecké školy J. Falty v
Náchodě připravujeme výstavu prací výtvarného oboru žáků
této školy. Přesné datum a otevírací hodiny budou
zveřejněny později.

Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od
nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až
po současnost. Náchod, Masarykovo náměstí čp. 18,
otevřeno je denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hodin.
Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle
491 433 722,
příp.
elektronicky
na
adrese
muzeumna.expozice@seznam.cz.

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná
dělostřelecká
tvrz,
součást
čs.
pohraničního opevnění z let 1935-1938 s prohlídkou
rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1.
republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní
síni provozního areálu před pevností. V září je otevřeno
denně mimo pondělí 10-12., 13.30-18. hod. Návštěvu
pevnosti lze objednat na tel. čísle 491 426 047, 491 423 248
nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1,
547
01
Náchod,
popř.
elektronicky
muzeumna.ekonom@seznam.cz;
pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Hronov
Lidová roubená architektura Kladského pomezí
– mizející tvář krajiny
Do 22. září 2011 bude v Hronově v předsálí Sálu Josefa
Čapka probíhat výstava věnovaná lidové roubené
architektuře. Výstava vzniklá v rámci stejnojmenného
česko-polského projektu zachycuje na základě historických
fotografií, kreseb a maleb dnes již většinou zaniklé stavby
lidové roubené architektury na česko-polském pomezí,
především na Hronovsku, Machovsku, Policku a v oblasti
tzv. Českého koutku. Historické dokumenty jsou doplněny
o fotografie zachycující současný stav a mapky. Projekt byl
přihlášen do operačního programu příhraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007-2013 cíl 3 a
v případě jeho schválení bude spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím
Euroregionu Glacensis.
Otevřeno bude pondělí až pátek 9-12, 12.30-16 hodin.

Alois Jirásek a Hronov
Ve dnech 26. září až 29. října 2011 bude možno
v předsálí Sálu Josefa Čapka v Hronově navštívit výstavu
věnovanou spisovateli A. Jiráskovi, která se uskuteční u
příležitosti výročí 160 let od jeho narození.
Otevřeno bude pondělí až pátek 9-12, 12.30-16 hodin.

Police nad Metují
Louky a mezihoří
Krásy hmyzu ve fotografii Zdeňka Odla
Do 30. 9. 2011 pořádá Regionální muzeum v Náchodě ve
spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko a Správou Krkonošského národního parku
v chodbě stálé expozice benediktinského kláštera v Polici
nad metují výstavu Louky hor a mezihoří. Na informačních
panelech s velkoformátovými fotografiemi se zájemci
seznámí se všemi typy luk Krkonošského národního parku,
vzácnými druhy fauny a flóry, ale i nejzajímavějšími
lidskými osudy svázanými s horskými loukami.
Výstava je doplněna další výstavou s názvem Krásy
hmyzu ve fotografii Zdeňka Odla.
Otevřeno je denně mimo pondělí 9-12, 13-16.30 hodin.
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86. abonentní cyklus Komorní
hudby Náchod
Tak, jako každým rokem, připravila Komorní hudba
Náchod pro milovníky vážné hudby nabídku koncertů.
Přehled koncertů, jejich program a datum konání obsahují
plakáty a informační brožura, která navíc uvádí i program a
interprety.
Zahajovací koncert se koná již ve středu 14. září 2011
v kostele sv. Vavřince, kde zazní Rossiniho Stabat Mater
v podání Rychnovského pěveckého sboru a profesionálních
umělců, kteří přednesou sólové party. Začátek koncertu je
v 19 hodin.
Následuje 9 dalších koncertů, včetně prémiového
koncertu na závěr sezóny.
Vedle dvou koncertů
Filharmonie Hradec Králové – na říjnovém koncertu bude
vnuk arménského hudebního skladatele a dirigenta Arjam
Chačaturjana klavírista Ašut Chačaturjan, na březnovém
koncertu houslista Tomáš Vinklát, člen orchestru
Vídeňských filharmoniků. V dalších koncertech posluchači
uslyší světově známý dětský pěvecký sbor Jitro, světově
proslulý Prazak quartet, klavírní trio mladých umělců
Svěcená, Kasík, Nouzovský, kytarové duo Siempre Nuevo
Matěj Freml a Patrik Vacík, violoncellové duo Jiřího Hoška,
nositele řady mezinárodních ocenění a jeho dcery
Dominiky. Vánoční koncert tradičně připraví Komorní
orchestr Slávy Vorlové, letos opět s violoncellistou Lukášem
Pospíšilem. V závěru sezóny to bude jeden z koncertů
festivalu Camerata nova. Abonentky na koncertní sezónu je
možné ještě zakoupit v předprodeji do 9. září 2011
v Informačním a cestovním centru na Kamenici v Náchodě,
tam je možné zakoupit si i vstupenky na jednotlivé
koncerty.
Komorní hudba Náchod - Ing. Jindřich Bradna

INFOCENTRUM
Police nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA
INFORMAČNÍHO CENTRA
POLICE NAD METUJÍ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

Otevírací doba:
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 12:00

Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e‐mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

UPOZORNĚNÍ: Od měsíce října, bude otevírací doba IC
opět zkrácena! V úterý, čtvrtek a pátek bude otevřenou
pouze do 15.00 hodin a v sobotu bude zavřeno. Děkujeme
za pochopení.

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI
Turistické informační centrum Police nad Metují
navštívilo v měsíci srpnu 1044 návštěvníků. Z toho 998
(95,59%) byli občané České republiky a 46 (4,41%) byli
cizinci. Struktura zahraničních návštěvníků byla následující:
17 Polsko, 13 Nizozemí, 7 Slovensko, 7 Německo, 1 Francie,
1 Velká Británie.
Celková návštěvnost IC v hlavní turistické sezóně, tedy
v červenci a srpnu, se vyšplhala k číslu 2267!

47 výletů v Kladském pomezí
BRANKA,
obecně
prospěšná společnost,
připravila další vydání
tiskoviny, která nabízí
47 výletů po nově
vybraných
trasách
z okolí měst Broumov,
Červený Kostelec, Česká
Skalice,
Hronov,
Jaroměř a polského
Radkówa.
V každém z českých
měst začínají a končí
pěší výlety a cyklovýlety
v počtu 8 kusů v jednom
setu. Pro město Radków
je to 7 výletů. Součástí každého výletu je jeho popis,
upozornění na zajímavosti v nejbližším okolí a mapka
s vyznačenou trasou. Okruhy jsou voleny pro širokou
veřejnost tak, aby vyhověly aktivnímu využití volného času
v přírodě a poznávání atraktivních míst v Kladském pomezí.
Překlad je i do polského jazyka.
Hlavním cílem tohoto materiálu je podpora medializace
a propagace turistické oblasti a tím zvýšení podvědomí o
turistické nabídce v česko-polském regionu. Obálky
s vloženými výlety jsou zájemcům od srpna letošního roku
nabízeny
v informačních
centrech
uvedených měst a vybraných ubytovacích
zařízeních v Kladském pomezí.
Martina Golová

Organizace školního roku 2011/2012
Marie Vaisarová

Z polické mateřinky…
…Vás po delší odmlce, způsobené prázdninovým
odpočinkem, zdravíme opět v plné zbroji. Léto nás letos
sice trochu potrápilo chladným počasím, ale i tak jsme se
všichni – děti, rodiče, zaměstnanci MŠ – snažili zregenerovat
své síly a dobít baterky na nový školní rok. A začínáme opět
zvesela!
Od září bude naši školku navštěvovat 104 dětí. Přivítáme
rekordně velký počet dětí malých 3 – 4 letých ve třídách
Sluníček a Zvonečků, dost dětí postoupilo i do tříd Kopretin
a Berušek. Rozdělení tříd, konkrétní umístění jednotlivých
dětí do tříd i jména paní učitelek ve třídách najdete na
našem webu www.mspolice.cz. Najdete zde i spoustu
dalších potřebných informaci – jídelníček, seznam věcí,
které potřebují děti s sebou do MŠ, akce, které chystáme
hned na začátek září i odborné informace, týkající se
rodičů, kteří mají zájem o logopedické vyšetření svých dětí.
Naše webové stránky jsou pravidelně aktualizovány, proto
je, prosíme, pečlivě sledujte!
A že hodláme do nového školního roku vykročit opravdu
zvesela, dokazují následující ,,perličky“ ze života školky:
1)
2)
3)
4)

,,Paní učitelko, prosím, zavřete tady okno. Nerad bych
tady ztvrdnul.“ (místo zmrznul).
,,V Náchodě jsme viděli hovnostroj.“ (místo ohňostroj)
Při strojení: ,,Paní učitelko, zapte – nebo zabte?- mě.“
(místo zapněte)
Při tématu Já a moje rodina: ,,Jak se, děti, jmenuje
Vaše maminka a tatínek? No, jak říká maminka
tatínkovi a naopak?“ Odpověď: Drahá, drahý.

5)

6)

,,Řeknu mamince a tatínkovi, že jsem tady ráno
plakal!“ říká hošíček. Paní učitelka odpoví: ,,To řekni,
ale budou se na tebe zlobit, že tady pláčeš.“ Hošíček
odpoví: ,,Na mě ne, to na tebe pořád nadávaj!“
Jeden chlapeček stále na vycházce chodí za ručičku
s paní učitelkou, protože zlobí a utíká. Po nějakém
čase si posteskne: ,,Paní učitelko, a kdy já půjdu na
vycházku konečně s někým normálním?“

Jak sami vidíte, nemáme o vtipné zážitky nouzi a pevně
věříme, že stejně veselý bude i celý školní rok. Těšíme se
na Vás a Vaše děti!
Kolektiv učitelek MŠ Police nad Metují

8. Vavřinecký den v Hronově
V neděli 7. srpna 2011 probíhal již 8. Vavřinecký den,
který se stal v Hronově krásnou a všeobecně přijímanou
tradicí. Festival amatérského divadla Jiráskův Hronov je
každoročně příjemně doplňován slavnostním dnem
mučedníka Vavřince, který je patronem nejen kuchařů,
hostinských, pekařů a pivovarníků, ale i studentů. Bohatý
zábavný program pro širokou veřejnost připravili žáci a
zaměstnanci Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD,
Hronov, s. r. o. s podporou Královéhradeckého kraje a
mnoha spolupracujícími subjekty i sponzory.
Jako každý rok se od školy z Čapkovy ulice ve 13 hodin
vydal vesele naladěný pestrý vavřinecký průvod. Vavřinec
se však neubíral na potupnou popravu, nýbrž do Jiráskových
sadů, aby v krátké scénce požehnal dobrému řemeslu, vínu
a mládí. Čelo průvodu tvořili žáci školy se symboly
kuchařského a pekařského umění – vavřineckými
perníkovými srdci, pletencem a velkým koláčem. Na počest
mučednického konce svatého Vavřince nesli také pořádnou
uzenou vepřovou hlavu. Zajímavou součástí veselého
průvodu obyvatel a hostů přehlídky byly i mažoretky,
hronovští herci a soubor Geisslerss Hofcomoedianten na
chůdách, kterým do kroku hrál Dechový orchestr mladých
ZUŠ Hronov.
Prvním zastavením průvodu byl rodný domek Aloise
Jiráska. Otec Vavřinec byl uvítán vavřineckými koláči a
čerstvě upečeným chlebem. Druhým a zároveň posledním
zastavením byl areál parku s přírodním amfiteátrem. V
parku na návštěvníky čekaly různé dobroty. V široké
nabídce nechyběly míchané nápoje, lahodná káva, pivo ani
skvělé moravské svatovavřinecké víno. Příznivce slaných
chutí potěšily masové speciality, pečené koleno nebo
klobásy a langoše. Sladkou tečkou pro návštěvníky mohla
být báječná palačinka, dezert či čokoládový špíz.
Odpoledne lahodilo nejen mlsným jazýčkům, ale i
zvědavým očím, neboť žáci z místní hotelovky předvedli
také své dovednosti ve vyřezávání ovoce a zeleniny.
Největší úspěch u dětí měl opět skákací hrad a dětský
koutek s modelováním z mandlové hmoty a s různými
soutěžemi. Nejmenší účastníci nedělního odpoledne si
mohli vyrobit vše, co jim fantazie dovolila. Jednotlivé
soutěže a disciplíny byly vždy odměněny sladkou pozorností
nebo oblíbenými samolepkami.
Soutěže nemohly chybět ani na pódiu. Přísná porota
v čele s hronovskými zastupiteli dohlížela na jejich
regulérnost. Kromě soutěží se představil soubor Geisslerss
Hofcomoedianten a také hronovské mažoretky. Příjemným
doplněním byla módní přehlídka slušivého profesního
oblečení v podání žáků školy. Pro nejmenším byla určena
loutková pohádka, která měla velký úspěch. Třešničkou na
dortu byl jako každý rok rozhovor se zajímavým hostem,
tentokrát zavítal na Vavřinecký den režisér Petr Hašek.
Celé dopoledne a velká část odpoledne byla prosluněná
a horká, ale pak se nad Jiráskovými sady zatáhlo a dalo se
do deště. Bohužel, bylo připraveno ještě hodně soutěží
s hodnotnými cenami, ale počasí ukázalo svou moc. Věříme,
že to byly kapky štěstí, aby se příští rok vydařil stejně jako
letos. Podle četných ohlasů návštěvníků z celé republiky
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víme, že byli všichni s průběhem nedělního odpoledne velmi
spokojeni, a již nyní se společně s nimi těšíme na příští
oslavy sv. Vavřince.

prospěšná společnost Branka Náchod, Jiráskova chata
KČT Dobrošov, Jiráskovo gymnázium Náchod a Střední
škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí.
Generálním sponzorem je Česká spořitelna OP Hradec
Králové. Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd a jejich
rodičům informace o nabídce oborové struktury všech typů
středních škol.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti ve čtvrtek
6. října od 13 do 17 hodin, v pátek 7. října 2010 od 8
do 17 hodin. Vstup na přehlídku je bezplatný !
Vladimír Štěpánek - za pořadatele
Bon miroir spol.s r.o. Hronov

Zamyšlení nad některými
současnými problémy našeho
školství
Ing. Lenka Dobešová - Střední škola hotelnictví a
podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o. - www.hshronov.cz

Adaptační den žáků
1. ročníků SPŠ Hronov
Pro žáky 1. ročníků Střední průmyslové školy v Hronově
začal nový školní rok 1. září slavnostním zahájením v sále
Josefa Čapka. Hned druhý den pro ně komise pro prevenci
rizikových jevů připravila již tradiční adaptační den. Ten je
jednodenní, v netradičním prostředí a s minimálními
náklady.
Na programu adaptačního dne bylo seznámení žáků
s prostředím školy, školním řádem, organizací výuky a
dalšími
třídními
a
studijními záležitostmi,
prohlídka města Hronova
a všech jeho důležitých i
historických
míst
a
seznamovací
aktivity
v netradičním prostředí
hronovské čajovny Bílý
drak. Zde byli žáci
uváděni
majitelem
panem Petrem Korandou velmi profesionálním a poutavým
způsobem do tajů pěstování i přípravy různých druhů čajů
spojené s ochutnávkou. Následovaly seznamovací aktivity
pod vedením výchovné poradkyně, při kterých netradiční a
útulné prostředí čajovny umocnilo atmosféru programu a
nejeden žák při odchodu věděl, že se sem zase vrátí.
Smyslem adaptačního dne je seznámit se navzájem,
podnítit kamarádské vztahy a odlehčenou formou zmírnit
adaptační problémy na nové prostředí. Děkuji tímto panu
Petru Kovandovi za velmi vstřícný přístup při organizaci
programu.
Ing. Jitka Vaňková, výchovná poradkyně SPŠ Hronov

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9.TŘÍD ZŠ
Ve dnech 6. října a 7. října 2011 se v prostorách
Haly Hamra v Náchodě
uskuteční prezentační akce
středních škol pod názvem PRO FUTURO – VÝSTAVA
STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ POMEZÍ. Záštitu
nad přehlídkou přijali pan Bc. Lubomír Franc, hejtman
Královéhradeckého kraje, pan PhDr. Bc. Jiří Nosek, radní
Kraje s gescí za oblast školství a kultury a pan Jan Birke,
starosta Města Náchoda. Akce se koná s finanční
podporou Kraje.
Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavovatelů a
dohodou se základními školami bude organizována doprava
žáků 9. tříd z regionu. Partnery akce jsou Krajská
hospodářská komora Královéhradeckého kraje –
Jednatelství Náchod, OZP Hradec Králové, Obecně
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České školství prošlo od roku 1989 řadou změn. Ne vždy
byly tyto změny k celkovému prospěchu vzdělanosti. To, že
úroveň našeho školství má stále sestupnou tendenci, je
naprosto nevyvratitelný fakt. Veškerý současný vzdělávací
proces počínaje 1. třídou ZŠ a konče státnicemi na VŠ
probíhá ve znamení ústupků, jejichž důsledkem je
soustavné snižování nároků na znalosti a dovednosti žáků
V čem tkví příčiny tohoto stavu? Našli bychom jich celou
řadu. Zaměřím jen na některé současné problémy ve
školství a vzdělávání, která mě jako bývalého učitele tíží a
o nichž předpokládám, že trápí i řadu učitelů základních,
středních i vysokých škol a výrazně ovlivňují jejich práci.
Závažným faktorem, který negativně ovlivňuje proces
vzdělávání je tlak společnosti na soustavné zvyšování počti
studentů a absolventů středních škol, financování škol podle
počtu žáků. Našemu školství nesvědčí neustálé reformování.
K němu docházelo ve velké míře za minulého režimu a
dochází k němu s nezmenšenou intenzitou i dnes. Je
osudnou chybou posledních dvaceti let vývoje naší
společnosti
bezmyšlenkovité
přejímání
"moderních"
vyučovacích metod z tzv. vyspělých demokracií. Obávám
se, že se od dřívější jednotné školy vzdalujeme více, než je
zdrávo (princip kyvadla).
Neustálé snižování nároků bývá zdůvodňováno sloganem
„Vyučovat jen tomu, co je potřebné pro život“. Již řadu let
je voláno po razantním omezování tzv. faktografických
vědomostí, hanlivě se hovoří o nesmyslném biflování. Někdy
dokonce slyšíme, že nemáme učit vůbec žádná fakta, ale
pouze sdělovat, kde je najít. Důsledkem razantní redukce
faktů ve škole je postupná likvidace paměti. Je to
nebezpečný experiment, kterému podrobujeme další
generace; nevíme, jaké důsledky může mít. Vždyť rozvíjení
a soustavné cvičení paměti je velmi důležité pro rozvoj
mozku a myšlení. Za starých časů byla paměť ve škole
cvičena soustavným vstřebáváním a opakováním faktů, ať
již se jednalo o memorování básní, učení se hlavních měst
států, slovíček, posloupností panovníků, historických
událostí apod.
Pokud je někdo zcela zásadně proti častému
procvičování vědomostí, nechť si dobře rozmyslí, zda si
nechá slepé střevo operovat od někoho, kdo pouze ví, kde
si v lexikonu přečte, jak vypadá skalpel, a umí na internetu
vyhledat návod pro operování slepého střeva, nebo od toho,
kdo operačním drilem prošel. Asi bychom rovněž
nepředpokládali, že řidič autobusu, který nás veze na
dovolenou, soustavně listuje při jízdě pravidly silničního
provozu, aby zjistil, kdy má přednost, zda může nebo
nemůže přejíždět nepřerušovanou bílou čáru, zda má
předjíždět vpravo nebo vlevo atd.
Žákům dělá problém psaní – zjednodušíme písmo (jestli
bychom také neměli zrušit některá písmena, háčky, čárky,
interpunkce ve větách…). Je až nepochopitelné, že k této
velmi nezáslužné činnosti se najdou lidé, kteří ji realizují.
Totéž samozřejmě funguje i v jiných předmětech, lhostejno

zda v technických nebo všeobecných. Nejmarkantnější je to
v královně všech věd, exaktní matematice. Tam buď
spočítám, nebo nespočítám, jiná varianta není. Zde se také
obtížněji realizují zmíněné ústupky, pokud se ovšem
výhledově neomezíme jenom na malou násobilku
Další téma k zamyšlení je velmi slabá vyjadřovací
schopnost dnešních žáků, a to jak v písemné, tak v ústní
formě. Jejich lhostejnost k pravidlům spisovného jazyka (a
to v době, kdy textové editory odhalí velkou spoustu chyb)
je zcela nepochopitelná. Zcela vymizel zdravý vztah
k mateřskému jazyku, což je také způsobeno mnohdy až
nekritickým prosazováním zejména angličtiny. Pokud
k tomu ještě přidáme neschopnost vytvoření souvislé a
logické myšlenky v podobě věty psané či mluvené, je
situace opravdu hodná zamyšlení. Ale tady je chyba na
pedagogické straně barikády. Abychom si usnadnili život,
vynecháváme komunikaci se studenty u tabule, ústní
zkoušení a další formy komunikace. Naprostá zvrhlost je
masové zkoušení formou testů ano/ne, výběr odpovědí a) –
c) atd. Samozřejmě, je to rychlá cesta nejmenšího odporu,
ale k čemu je to dobré? Ze škol pomalu vymizely domácí
úkoly. Děti nesmějí být přetěžovány. Do nenávratna
zmizela stará pravda: číst se naučíš čtením, psát psaním,
počítat počítáním.
Všechno je to o způsobu zainteresovanosti, přinucení se
učit. A to je největší problém současnosti. Na celé věci má
nemalý podíl společenské klima, kdy vzdělání nemá příliš
velký kredit a uplatnitelnost na trhu práce funguje na
jiných principech, než jsou kvalifikace a schopnosti. Celé to
zhoršují také úvahy různých „mudrců“ (většinou právě ti,
kteří nestudovali příliš úspěšně), konstatujících, že ve škole
se učí samé zbytečnosti, že i se základní školou je možno se
dobře prosadit. Nějak ale zapomínají, že někdo musí léčit,
vymýšlet nové technologie, zařízení, software atd. Často
bývá vytýkáno způsobu výuky, že jde o „memorování“.
Ovšem bez určitého minima znalostí se neobejdeme.
Škola není jen zařízení pro přelévání vědomostí z jedné
strany na druhou, to je také výchovný proces. Dnešní
studenti ignorují zcela základní pravidla společenského
chování. Zásady, dříve zcela samozřejmé, jako je např.
sundání pokrývky hlavy před vstupem do místnosti, vyndané
ruce z kapes při pozdravu či rozhovoru zejména s osobami
staršími, žvýkání nebo konzumace jídla a pití při výuce atd.
dneska jakoby neplatily.
Co je však zcela nevratné, jsou pokřivené morální
hodnoty dnešní mládeže. Oni už dneska naprosto nechápou,
že korupce, lži, podvody, krádeže apod. rozhodně nejsou
standardní součástí lidského života.
Všichni velice dobře víme, že situace je špatná a že
tento neutěšený stav je třeba zlepšit. Žáky ke vzdělávání
motivujme, inspirujme, přesvědčujme o kráse a užitečnosti
vědění a veďme je k zodpovědnému plnění rozumně
vymezených povinností. To je však úkol nejen pedagogů,
ale i rodičů. Vždyť všechny poznatky a dovednosti získané
ve škole i mimo školu výrazně obohacují život, přispívají k
všeobecnému rozhledu, vnitřnímu uspokojení a podstatně
ovlivňují vidění světa i způsoby potýkání se s ním. Víme,
jaký bude život populace, kterou dnes ve školách
vychováváme, např. za padesát let? A víme, co pro takový
život bude potřebné? Bohužel žijeme v zemi, v níž má
politik nulovou odpovědnost k budoucnosti. To, že naše
školství nemá dlouhodobou vizi, způsobuje i ohromné ztráty
na
budoucích
generacích,
jež
budou
ztrácet
konkurenceschopnost v evropském kontextu i v globálním
srovnání.

obklopuje a s čím se třeba těžko potýkáte a vyrovnáváte,
vyučujte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Snažte
se své žáky naučit těm faktům a dovednostem, které
považujete za důležité a potřebné, budujte v nich pozitivní
vztah ke svým předmětům, ke vzdělání a vzdělanosti,
k ušlechtilým hodnotám. Nezapomínejte ani na morálně
volní vlastnosti.
Přeji vám, aby vám vaše práce v novém školním roce
přinášela radost a uspokojení!
František Janeček, pedagog v. v.

STATISTIKA
K 31.8. 2011 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4266 obyvatel.

JUBILEA

=========

Srpen 2011 byl měsícem oslav pro tyto jubilanty:
70 let
paní Svatoslava Martínková
paní Magdalena Rotterová
pan Jiří Siegel
pan Jiří Kozár
pan Bohumil Staněk
paní Bohunka Hubková
paní Hilda Bednářová
80 let
pan Roman Jirman
paní Helena Obršálová
paní Božena Nožková
paní Mária Voborníková
85 let
paní Miluška Maryšková
paní Emilie Borůvková
90 let
paní Žofie Kubečková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

ZLATÁ SVATBA = = = = = = =
Krásné výročí 50 let od uzavření manželství jsme si připomněli společně
s manžely Josefem a Marií Kaněrovými v sobotu 27.8.2011. Přejeme hodně
zdraví, tolerance a síly do dalších let.

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Uvědomte si, že se po celý svůj aktivní život pohybujete
mezi mladými lidmi, že svou prací formujete další
generace, že každý den máte ve škole ve svých rukou
budoucnost. Vzdělávejte se proto, přemýšlejte o svých
předmětech, o práci svých žáků, o své každodenní
pedagogické činnosti. Bez ohledu na všechno, co vás
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SŇATKY
Bohatá srpnová úroda sňatků – oddávali jsme 11x.

1.8. František Bujnoch a Barbora Kostlivá – v přírodě „na
Kostele“ (krásné počasí, dobové kostýmy – nádhera)
1.8. sňatek v obřadní síni
5.8. sňatek v obřadní síni
6.8. Petr Šlehobr a Ivana Kubíková – obřadní síň
6.8. Ladislav Hráský a Miroslava Zudová – kostel Apoštola
Pavla církve čsl. husitské
12.8. Jakub Vorel a Lucie Galová – obřadní síň
13.8. sňatek v obřadní síni
13.8. Pavel Streubel a Alexandra Froňková – na terase
penzionu „U Doležalů“ v Hlavňově
13.8. David Hornych a Ivana Šturmová – ve Velkých
Petrovicích „u Kaštanu“, s panem starostou Frimlem
19.8. sňatek v obřadní síni
20.8. Tomáš Hušek a Lenka Rohlenová – obřadní síň

13.8. u Kaštanu

Hony – nejkrásnější a
nejmalebnější osadou na Policku.
Obec Hony byla zvolena nejkrásnější a nejmalebnější
osadou na Policku.
Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s. pořádala
internetovou soutěž s hlasováním o nejkrásnější a
nejmalebnější osadu Policka. Policko je se svými osadami
velmi zajímavou oblastí, neboť téměř každá obec má svoji
malebnou osadu ať na úpatí Polických stěn nebo v údolí
řeky Metuje či na náhorní plošině.
Soutěže se zúčastnilo celkem 6 osad. Po zvážení nebyly
do soutěže zařazeny osady Skalka u České Metuje a Ostaš
z důvodu velmi nízkého nebo téměř nulového počtu trvale
žijících obyvatel. Internetové hlasování na webu
www.osadahony.estranky.cz proběhlo během 9 dnů
v červenci a celkem bylo rozděleno 832 hlasů od příznivců a
občanů obcí Policka. Vítězem se stala obec Hony (400
hlasů) před Slavným (308 hlasů), vítězství Honů se nerodilo
lehce. Až poslední dva dny hlasování se Honům podařilo
díky jejich občanům a příznivcům Slavný porazit. Třetí
s odstupem skončila také velmi pěkná Machovská Lhota
(81). Zklamáním byl nízký počet hlasů u Maršova nad Metují
(21) a hlavně Petroviček (14), které se svým poetickým
zasazením na náhorní plošině s krásnými výhledy a lidovou
architekturou řadí k top oblastem Policka. Poslední šesté
místo obsadil Radešov (8). První tři osady získají diplomy za
výborné umístění. Slavnostní předání proběhne na vítězných
Honech u vodní nádrže po opravě oplocení pravděpodobně
v polovině září.
Kromě prestižního umístění a diplomu bylo cílem akce
poukázat na další potenciál rozvoje cestovního ruchu na
Policku. Právě oblasti kolem výše uvedených osad patří
lidovou architekturou, čistou okolní přírodou a klidem
k velmi zajímavým destinacím pro rozvoj ekologicky
šetrného cestovního ruchu a agroturistiky.
Daniel Denygr,
Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s.

Zprávy z domova důchodců

13.8. Pavel Streubel a Alexandra Froňková

Dagmar Hambálková, matrikářka

Blahopřání
ke krásnému životnímu jubileu paní Žofii Kubečkové,
která v srpnu oslavila 90. narozeniny. Pevné zdraví,
štěstí, lásku a spokojenost, hodně pohody a splnění všech
přání přeje dcera Jitka Pišiová s rodinou.
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Měsíc září přináší školákům začátek školního roku, konec
dovolených a pro nás v Domově nové impulsy a inspiraci pro
nadcházející podzim. Ale nepředbíhejme. Léto a prázdniny
uběhly jako voda a i my jsme se snažili využít všech
slunečných dnů k tomu, co jsme si naplánovali.
V červenci jsme se alespoň prostřednictvím filmu ocitli
na krásné Mallorce, po které nás provedla pí Ivana
Richterová. Zážitky byly úžasné, nám se na Mallorce také
moc líbilo. Děkujeme.
Další náš výlet směřoval poněkud blíž. Zamířili jsme
tentokrát do Hlavňova na robotickou farmu. Paní
zootechnička nás provedla provozem, mléčnicí i odchovnou
telátek, vše nám ukázala a odborně vysvětlila. Exkurze byla
velice zajímavá. Chlévy i práce s dobytkem, kterou
pamatují naši uživatelé, se nedá s tímto přirovnat. Také
moc děkujeme.
Srpen je tradičně ve znamení Polické pouti. Svátek
Nanebevzetí Panny Marie jsme si připomněli i v našem
domově mší svatou v zaplněné kapli, kterou sloužil důstojný
pán páter Marian Lewicki.

K veselé náladě nám pomohli pánové Petráš a Kopecký
s pásmem o Vlastu Burianovi „Král komiků přichází“.
Nechybělo ani tradiční popouťové posezení v DPS Javor,
které se nám moc líbilo a tímto děkujeme našim „kolegům“
za pozvání a příjemně strávené odpoledne. Během pěkného
počasí, které ve druhé polovině srpna panovalo, jsme si
také zopakovali návštěvu Zahradnictví p. Zobala a
přilehlého zooparku. Také jsme s potěšením přijali pozvání
k návštěvě Letní terasy v Pellyho domech od sl. Váňové a p.
Frydrycha. Velice se nám na terase líbilo, prohlédli jsme si
Polici z ptačí perspektivy. Při té příležitosti jsme navštívili i
výstavu obrazů manželů Novákových. Moc děkujeme za
pozvání a milé chvíle i za občerstvení. Naše letošní letní
putování za krásami Police a okolí jsme završili v Maršově
v hospůdce u Šimonkových. I tam bylo uprostřed
Maršovského údolí velice hezky, nic nám nechybělo a též
děkujeme.
Celé léto v našem domově probíhá ve vstupní hale
výstava kreseb p. Voříška „Police známá i neznámá“.
Nádherné kresby p. Voříška nejen z Police a okolí nás
potěšily, vrátily ve vzpomínkách do mládí a na známá
místa, která dnes již vypadají třeba úplně jinak. Panu
Voříškovi děkujeme za ochotu a instalaci všech obrázků a
základní umělecké škole za zapůjčení výstavních stojanů.
Nezapomněli jsme také ani na hudební vyžití. Vyslechli
jsme si dva krásné koncerty. Nejdříve nám zahrály sestry
Karpfovy se svojí babičkou pí Sorokinovou a po druhé sestry
Hlaváčkovy a Jakub Jirásek z Meziměstí. Obě vystoupení
mladých nadějných hudebníků byla velice krásná a i jim
všem děkujeme.
V polovině srpna odešla do starobního důchodu naše
ošetřovatelka pí Radka Černohorská. V domově strávila
dlouhých 40 let
příkladnou a obětavou péčí o naše
uživatele. Byla takovou dobrou duší našeho domova,
dovedla všechny povzbudit laskavým a moudrým slovem a
dobrou náladou. Za všechno jí patří náš dík a přání pevného
zdraví, hodně spokojenosti a neutuchající optimismus.
Za kolektiv uživatelů a zaměstnanců domova:
Věra Kašíková, ředitelka

Dne 6. srpna 2011
uspořádal SK Pěkov
na
hřišti
pod
Obšárem I. ročník
nohejbalového
turnaje
trojic
„Pěkovská
křeč“.
Turnaje se zúčastnilo
12 týmů, proto byl
rozdělen na ranní a
odpolední skupinu, ze
které
vždy
postupovaly 4 týmy
do vyřazovacích bojů,
kam postoupily i dva
pěkovské týmy. První
tým pod vedením
Davida Thera vypadl
s pozdějším vítězem celého turnaje už ve čtvrtfinále, ale
větší radost nám udělal druhý tým SK Pěkov -Bipárek, který
přešel přes velice dobrý tým Čumichlastů z Hradce Králové
do semifinále. Tady se střetl s polickými fotbalisty, které
v urputné třísetové bitvě porazil a postoupil tak do finále
turnaje. Ale tam však nestačil pěkovský tým na Pistolníky,
kteří se po nevelkém boji stali vítězi celého turnaje. Týmu
Pistolníků patří velká gratulace, předváděli opravdu
nejlepší smeče a křeče turnaje, a proto zaslouženě vyhráli.

Tento tým reprezentoval Tomáš Thér z Velkých Petrovic,
Míra Klásek a Pavel Berka - oba z Police nad Metují.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se turnaje zúčastnili.
Všem hráčům, fanouškům, sponzorům a samozřejmě
pořadatelům, kterým se turnaj povedl a doufám, že příští
rok připravíme již II. ročník „Pěkovské křeče“.
Pořadí týmů:
1. Pistolníci
2. SK Pěkov-Bipárek (Biško, Pataki, M.Rossel)
3. Poličáci
4. Keny
5. SK Pěkov-Therovi (Ther, Hofman, Zelený)
6. Bajza
7. Zlatí Úhoři
8. Čumichlasti
9. SK Pěkov-Jurgeni(Rossel,Kozár,Hoffman)
10. Suchý Důl 1
11. Suchý Důl 2
12. Johny Smůla
Za SK Pěkov Jan Pataki
S koncem prázdnin se Pěkovské ženy ve spolupráci se
Společností pro rozvoj Pěkova a Honů rozhodly pro půldenní
výlet do Polska. Průvodcem byl (již tradičně) p. Jaroslav
Soumar a výletníky opět vzal na zajímavá místa. Začalo se
procházkou kolem nádrže (polsky Zaliv) v Radkówě,
následovala
prohlídka
muzea
předmětů
domácího
hospodářství s malou ZOO ve Vambeřicích. Pan průvodce
pozval poutníky i na pivko. A závěrečné shrnutí a
zhodnocení výletu proběhlo v Chatě pod Korunou
v Martínkovicích, kde už čekala objednaná večeře. Tak zase
někdy příště, pane Soumare?

Šárka Pokorná
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Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Námět známky: Ochrana
přírody:
Šumava
biosférická
rezervace
UNESCO
Význam
Národního
parku
a
Chráněné
krajinné oblasti Šumava
byl umocněn v roce 1990,
kdy byla téměř celá
oblast spolu se sousedním německým národním parkem
Bavorský les vyhlášena v rámci mezinárodního programu
UNESCO Člověk a biosféra jako biosférická rezervace. Cílem
biosférické rezervace Šumava je trvale uchovávat typickou
šumavskou krajinu se všemi jejími tradičními prvky, včetně
způsobu hospodaření.
Pralesovité horské lesy, jezera glaciálního původu,
rašeliniště, řeky a jejich kaňony, to vše jsou hodnoty, které
se do dnešní doby uchovaly a kterými území oplývá. Les je
zde přítomen na více než 65 % rozlohy biosférické rezervace
(květnaté a acidofilní bučiny, horské smrčiny, rašelinné
bory); v porovnání s národním parkem Šumava, kde je
procento zastoupení lesa vyšší (83,8 %). Zdejší rašeliniště
jsou bezesporu nejzajímavějším prvkem. Obdobně
extenzivně využívané "Pláně" nalézající se od nadmořské
výšky 1 000 m v centrální části Šumavy. Toto rozsáhlé
území je využíváno jako louky nebo pastviny.
V oblasti žije celá řada druhů vzácných zvířat, z nichž
některé najdete na aršíku:
Kat. číslo - 0691: Na známce o nominální hodnotě 10 Kč
je zobrazen Tetřev hlušec (Tetrao urogallus), Kos horský
(Turdus torquatus) a Okáč rudopásmý (Erebia euryale).
Rozměr známky je 23 x 40 mm
Kat. číslo - 0692: Na známce s nominální hodnotou 14
Kč je Žluťásek borůvkový (Colias palaeno) a květina
Prstnatec Traunsteinerův (Dactylorhiza traunsteineri).
Rozměr známky je 23 x 40 mm
Kat. číslo - 0693: Na známce o nominální hodnotě 18 Kč
je vyobrazen Tetřívek obecný (Tetrao tetrix), Šídlo sítinové
(Aeshna juncea) a Los evropský (Alces alces). Rozměr
známky je 23 x 40 mm
Kat. číslo - 0694: poslední známce o nominální hodnotě
20 Kč dominuje Rys ostrovid (Lynx lynx) a Datlík tříprstý
(Picoides tridactylus). Rozměr známky je 50 x 40 mm
Způsob tisku: kombinace plnobarevného ofsetu ve
spojení s černou rytinou
Námět známky: Na
známce
je
vyobrazen
dirigující Mozart, v pozadí
s partiturou z opery Don
Giovanni
a
budova
Stavovského divadla.
Písmeno "E" odpovídá
ceně
pro
prioritní
obyčejné zásilky do 20 g do evropských zemí, dle ceníku
základních poštovních služeb v aktuálním znění - ke dni
vydání 20 Kč.
Způsob tisku: plnobarevný ofset
Stanislav Plachta

MYKOLOGICKÁ VYCHÁZKA NA
ŽDĚŘINĚ

V pondělí 29.08.2011 odpoledne se sešli na Žděřině u
Police nad Metují všichni vyznavači vědy o houbách ze
širokého okolí . Odborný výklad vedl mykolog Ing. Jiří Baier
z Prahy, cenné rady rozdávala Naďa Rošková a Pavla
Pavlů. Jednotlivé nasbírané houby je možné si prohlédnout
na výstavě na náměstí u lékárny v Polici nad Metují.
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Ing. Jiří Baier je člen mykologické společnosti, špičkový
mykolog a fotograf. Je soudním znalcem v oboru mykologie,
dřevokazné a jedovaté houby. Veřejnosti je známý
z televizní obrazovky, především z pořadů Receptář prima
nápadů, Jak na to a Dobrá rada nad zlato. Je autorem a
spoluautorem celé řady mykologických atlasů, kuchařek a
dopisovatelem
řady
specializovaných
časopisů.
Spolupracuje s ochránci přírody a propaguje sběr hub,
zvláště léčivých druhů.

V lese bylo opravdu z čeho vybírat např. čechratka
černohubá, muchomůrka červená, muchomůrka růžovka,
muchomůrka šedivka, hřib smrkový, křemenáč osikový, hřib
modračka, kuřátka, různé druhy pavučinců, ryzců,
holubinek, babek a chorošů. Též se našel opravdu vzácný a
chráněný hřib přívěskatý nebo housenice cizopasná. Ing. Jiří
Baier nás seznámil s mnohými zajímavostmi i praktickými
radami o tom, jak houby zpracovat, vařit a sušit.
Každý houbař má i svůj zaručený recept, tak Vám jeden
prozradím.
HOUBOVÝ BRAMBORÁK
300 g čerstvých hub, 600 g brambor, 150 g tuku,
majoránka, česnek, sůl, 1 vejce a hladká mouka
Houby podusíme a umeleme na strojku, nastrouháme
syrové brambory, přidáme majoránku, česnek, sůl, vejce a
hladkou mouku. Řádně promícháme a smažíme dohněda.
Dobrou chuť Vám přeje Milada Prouzová

Astronomický klub
Police nad Metují
ASTRONOMICKÝ PODZIM
Zkracování dne je v porovnání s letními měsíci velmi
dobře patrné. 23. září bude den i noc trvat 12 hodin.
Nastane podzimní rovnodennost.
Podíváme-li se na noční oblohu v polovině září asi 2
hodiny po půlnoci, uvidíme k západu se klonící známá letní
souhvězdí. Nízko nad severozápadním obzorem uvidíme
souhvězdí Herkula, Lyry, Labutě a Orla. Vysoko nad jihem
(cca 70° nad obzorem) najdeme typická podzimní souhvězdí
Pegasa a Andromedy. Nad východním obzorem spatříme
předzvěst blížící se zimy: souhvězdí Býka, Vozky, Blíženců a
Oriona.
16. září uvidíme na obloze poblíž Měsíce jasně zářícího
Jupitera, který je největší planetou Sluneční soustavy.
Nízko nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Blíženců se
nachází další planeta pozorovatelná bez dalekohledu:
načervenalý Mars.
Ale zpět k astronomickému podzimu. 23. září svítí
Slunce kolmo na rovník a lidé je mají v poledne přímo nad

hlavou. Po tomto datu se budou dny na sever od rovníku
zkracovat. Jižně od rovníku se budou dny naopak
prodlužovat. Střídání ročních období je způsobeno úhlem
66,6°, který svírá rotační osa naší Země s rovinou ve které
obíhá kolem Slunce.
Orbitální stanice ISS není začátkem měsíce na obloze
viditelná. Podle stránek Calsky. com je ale šance pozorovat
její přelety přes Slunce. Za vhodným pozorovacím
stanovištěm je však třeba „cestovat“.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

23. září v 11 hodin 4 minuty SELČ vstupuje do
znamení
Vah,
začíná
astronomický
podzim,podzimní rovnodennost, v září se den
zkrátí o 1 hodinu a 48 minut,
MĚSÍC
4. v první čtvrti, 12. v úplňku, 20. v poslední
čtvrti, 27. v novu,
MERKUR do poloviny září ráno nad východním obzorem,
nejvýhodnější pozorovací podmínky v tomto
roce,
VENUŠE není pozorovatelná,
MARS
ráno nad východem v souhvězdí Blíženců,
v polovině září vstupuje do souhvězdí Raka,
JUPITER po celou noc v souhvězdí Berana,
SATURN není pozorovatelný,
URAN
po celou noc v souhvězdí Ryb,
NEPTUN po celou noc v souhvězdí Vodnáře,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Byli jsme na Jamboree !!!

aktivit. Global Development Village (GDV), Earth, Dream,
Quest, People a Camp in Camp. Camp in Camp neboli tábor
v táboře, se konal 31. července, kdy deset patrol nasedlo
do dvou autobusů a jelo směr neznámo. Když jsme dorazili
na místo, zjistili jsme, že budeme tábořit u nádherných
švédských jezer. Táboření ve švédském stylu se od českého
až zas tak moc neliší, ale podsaďáky jsou podsaďáky :).
Tam jsme hráli různé hry, projížděli se na kánoích a seděli
u závěrečného táboráku. Nakonec jsme přespali ve stanech
a druhý den jeli zpátky do tábořiště.
4.srpna se konal Festival of Cultures (FoC) neboli
festival kultur. Ten den byl prakticky volný, protože jsme
chodili po ostatních táborech a „ochutnávali“ z jejich
kultury tzn. ochutnávali jsme jejich jídlo, poznávali jejich
tradice. My jsme měli na ochutnávku bramboráky (které
měli největší úspěch), hořické trubičky, štramberské uši,
pardubický perník a lázeňské oplatky. Na ukázku naší
kultury jsme měli ježka v kleci, krtka, pletení pomlázek a
káči. Večer byl program u pódia, kde byl koncert a
parašutistický seskok s tandemem.
Nakonec celého Jamboree se konalo Closing ceremony
(slavnostní ukončení). Konalo se víceméně v duchu loučení.
Přijela nám živě zazpívat Kate Ryan, Europe a na závěr
jsme měli obří ohňostroj v doprovodu písně od Katy Perry
„Firework“ (ta živě nevystupovala).
Pro skauty je Jamboree jako pro sportovce olympiáda.
Jako účastník se skaut může zúčastnit Jamboree jednou za
život, a to k tomu má ještě pouze jednu příležitost. Celé
Jamboree by se neobešlo bez podporu IST (International
Servis Team). Pro nás to bylo obrovské povzbuzení a
neskutečný zážitek. Každý z nás si našel nové přátele v
cizině. A příští Jamboree? To bude v Japonsku! :)
Více se můžete o Jamboree dozvědět na:
http://www.jamboree.cz/
David Dejf Špaček, Monika Pončo Prchalová,

22. Světové skautské Jamboree 2011 ve Švédsku
Co to vlastně Jamboree
vůbec je? Jamboree je
celosvětové
skautské
setkání, které se koná
jednou za čtyři roky. V
rozmezí 14-17 let se
sjedou skauti a skautky
z celého světa, aby
společně
objevovali
ostatní
kultury,
náboženství, tradice a
skautské
dovednosti.
Na
toto
Jamboree
přijelo přes 39 000
skautů, z toho bylo 280
z českého kontingentu.
V
pondělí
25.
července jsme se my,
náš Východočeský jamoddíl, sešli v klubovně v Hradci
Králové, abychom dodělali poslední nezbytnosti a abychom
se rozdělili na „patroly“. Druhý den ráno jsme vyrazili do
Prahy na Palackého náměstí, kde byl sraz s celým českým
kontingentem. Vytvořili jsme tam zeměkouli z barevného
písku a odjeli směr Švédsko.
(Sassnitz→Treleborg→Kristianstad→Rinkaby).
Po osmnácti hodinové cestě jsme přijeli na tábořiště,
kde se nás už ujali organizátoři. Odvedli nás na naše místo,
které bylo určeno pro náš tábor. Začali jsme tedy stavět
podsadové stany. Už při stavění se tam skauti z jiných zemí
zastavovali a ptali se nás co to je, a jestli to není těžké,
když to neseme na výpravy.
Příští den jsme měli volné dopoledne a večer byl
Opening ceremony (slavnostní zahájení), kde se Jamboree
oficiálně zahájilo. Tam jsme poprvé viděli 40 000 lidí
pohromadě. Po dobu Jamboree jsme měli šest modulových

Tábor 2011
Byl od 30. července do 13. srpna u obce Železné Horky
nedaleko Havlíčkovy Borové. Pěkné malé údolíčko
s potůčkem,
obklopené
lesem.
V okolí
množství
zajímavostí, kam chodit na výlety za poznáním – Havlíčkova
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Borová, Žižkova mohyla, Přibyslav, Stříbrné hory, krásná
krajina Žďárských vrchů.
Na táboře bylo přes čtyřicet účastníků, nejmladšímu
bylo teprve několik měsíců, nejstaršímu …. . Ale nejvíc bylo
těch ve věku od 9 do 17. Ti se proměnili na pár letních dnů
v indiány, a bandity. Tomu také odpovídal celý táborový
program. I když letos déšť smáčel louky, lesy i táborníky
víc, než bylo zdrávo, na dobré náladě to nikomu neubralo. I
v dešti se dá v lese dělat leccos zajímavého. A když
vykoukne sluníčko, je hned veseleji. Ti starší stihli během
tábora i puťák. Skauti vyrazili poznávat Žďár nad Sázavou a
netradiční sochy v jeho okolí. Skautky se vydaly údolím
Doubravy přes Železné hory do Slatiňan.

*****

Již osmým rokem organizuje Junák společně s Člověkem
v tísni celostátní projekt

Postavme školu v Africe

Je opravdu úžasné, čeho se českým skautům podařilo
dosáhnout. Za sedm let sbírky bylo postaveno již dvanáct
škol! I etiopské děti mají své sny. Pomozme jim je splnit!

*****

Středisko skaláci Police nad Metují se do této akce zapojí
v sobotu 17. září, kdy bude pořádat

„Den pro Afriku“

Ráno vše začne na polickém náměstí, kde celé
dopoledne (8:00-12:00) budete moci přispět do kasiček buď
přímo, nebo splněním nějakého úkolu. Přijďte s vašimi
dětmi namalovat obrázek, nebo vyrobit cihlu pro africkou
školu. Odvážnější mohou vyšplhat na palmu nebo si opéct
hada. Nebo si přijďte v 9:00 a v 11:00 poslechnout skupinu
YAYE OYE AFRICA hrající tradiční hudbu západní Afriky při
jejich vystoupení nechybí bubny a tanečnice! Odpoledne je
pro starší (2. školní stupeň) připravena dobrodružná hra začátek ve 14:00 u skautské klubovny (vedle ZŠ) ukončení
v 17:00 tamtéž. Na sobotní večer je v klubovně připraven
od 19:00 vystoupení YAYE OYE AFRICA a beseda o Africe.
Každý může pomoci, stačí jen přijít!
Hana Mazancová - Haňďa

MaMiNa >>>>>>>>>>>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce –
začínáme v pondělí 6. září
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci
- pro nejmenší děti kolem 1-2 let, které se již naučily
chodit.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování
- program pro těhotné a pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Středa (9.30-11.30) – Kapříci
- program pro rodiče s dětmi od 2 - 4 let. Součástí programu
je malá výtvarná dílnička s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci
- program pro rodiče s dětmi od 2 – 4 let s důrazem na
rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek
- pro děti nejen jako příprava na vstup do mateřské školky.
Probíhá bez účasti rodičů, vstupné 35,-, člen MC 30,-. Na
tento program je nutné se přihlásit a to na tel.:
777 903 029 pí. Hlávková nebo přímo v MC, a to každé
dopoledne.
PŘIJÍMÁME NOVÉ PŘIHLÁŠKY!!!
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 25,- za dítě a dopoledne, pro členy MC 20,- za
dítě.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.
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Plánované kroužky a kurzy od září 2011
Každé pondělí v 17.hodin - Tanečky pro předškolní děti –
kroužek pro holčičky i kluky, které baví tancování je
součástí programu mateřského centra již 3 roky. Děti
budou nejen tančit, ale také se budou učit jednoduché
choreografii, součástí je i vystupování na různých akcích
v okolí. Kroužek je určen především předškolním dětem od
2-6 let, předpokladem je částečná samostatnost dítěte a
chuť učit se. Počet dětí v kroužku je omezen! Není nutná
účast rodičů.
Cena je 175,-Kč/dítě a 5 lekcí, platba je předem,
kroužek probíhá jednou týdně a trvá 60 min. Na děti se těší
nová zkušená lektorka Martina Macounová.
Přihlášky na 777 903 029 nebo mailu
katahlavkova@seznam.cz.
Každé pondělí v 17.hodin - Keramika pro nejmenší
spojená s dalším tvořením pod vedením Simony Pohlové.
Jedná se o tvořivý kroužek, kde děti poznávají keramickou
hlínu a tvoří z ní výrobky. Další náplní programu je tvoření
z jiných a netradičních materiálů. Bližší info a přihlášky na
mailu katahlavkova@seznam.cz nebo v MC,také na tel.:
777 903 029.
Cena je 175,-Kč/dítě a 5 lekcí, platba je předem,
kroužek probíhá jednou za týden a trvá 60 min. Dle
domluvy s přihlášenými je možné přesunout kroužek i na
jiný termín. Vše bude domluveno na první info schůzce.
Každý čtvrtek v 18. hodin - Cvičení na míčích nejen pro
těhotné – klasické cvičení na míčích pro budoucí maminky,
které pomáhá od bolestí a také se připravit na porod
s lektorkou Mgr. Karolínou Havlíčkovou. Přihlášky na
777 903 029 nebo mailu katahlavkova@seznam.cz. Cena je
175,-Kč za 5 lekcí, platba je předem, cvičení bude probíhá
jednou za týden. Lekce trvá 60 min. Počet míčů je omezen!
Dle domluvy s klienty a zástupci MC je možné domluvit i
jiné termín cvičení.
Každý čtvrtek v 15 hodin - Dramatický kroužek
Kroužek je určen předškolákům až do věku 3. třídy ZŠ –
cca 6 – 9 let. Děti nemusí umět číst, předpokladem je dobrá
výslovnost, chuť se učit něco nového, zajímavého,
samostatnost a komunikativnost dítěte. Lektorský tým
zkušená divadelnice Ivana Richterová a nadšenec Martina
Golová si připravily tuto náplň kroužku: komunikace,
mluvené slovo, pohybová aktivita, rozvíjení fantazie,
pohádky a příprava na studování her či pohádek,
s následnými představeními. Vstupné je 35,- , vybíráme
dopředu na 5 lekcí. Dramatický kroužek organizuje
mateřské centrum MaMiNa.
Nabídka výuky cizích jazyků
Nabízíme výuku anglického jazyka nejen pro rodiče na
RD. Otevíráme kurz pro mírně pokročilé. Lekce budou
probíhat v Aule ZŠ – audiovizuálně vybavené učebně - 1x
týdně (délka jedné lekce je 60 minut), ve skupině 4-6 osob,
110 Kč za lekci. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.
Přesný den a hodina výuky budou určeny až po domluvě
s přihlášenými. Přihlášky na telefonu: 777 903 029, pí.
Hlávková nebo na mailu katahlavkova@seznam.cz nebo
přímo v MC, uzávěrka přihlášek je do konce září. Přesný
den a hodina výuky budou určeny až po domluvě
s přihlášenými.
Nabídce MC je také výuka německého jazyka pro mírně
pokročilé – vhodné pro „věčné začátečníky“ a také pro
osoby, které si opět chtějí oprášit své znalosti. Lekce
probíhají 1x týdně (60 minut), v ceně 85,- za lekci, malá
skupina osob. Přihlášky na telefonu: 777 903 029, pí.
Hlávková nebo na mailu katahlavkova@seznam.cz nebo
přímo v MC, uzávěrka přihlášek je do konce září. Přesný

den a hodina výuky budou určeny až po domluvě
s přihlášenými.
Doplňkový program v mateřském centru
O piráta silnic – sobota 17. září od 14.30 ve Slunečné
ulici v Polici
Ve spolupráci s Pítrs bikes Police nad Metují pořádáme
první ročník závodu pro děti do 10 let na kolech,
koloběžkách a odstrkovadlech. Zajímavé ceny, malování na
silnici a dobrá zábava zaručena. Za nepříznivého počasí se
akce nekoná. Případné dotazy zodpovíme na tel.:
777 903 029. Vstupné je 20,- za dítě.
Proměny v MaMiNě – sobota 8. října od 15 hodin
Další oblíbené proměny pro ženy si připravil osvědčený
tým vizážistek ve složení: Úprava nehtů – Pavlína
Sulzbacherová, úprava vlasů – Irena Rutarová, úprava
makeupu – Jana Krejčová a nově pedikúra Zlatka
Slezáčková. Po proměnách samozřejmě vyrážíme za
zábavou. Vstupné je za všechny 4 „procedury“ 100,- pro
členky MC, 150,- pro nečleny. Večer opět vyrážíme za
zábavou ☺
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz a nově s námi
můžete komunikovat či vyjádřit svoji podporu na Facebooku
na www.facebook.com/MCMaMiNa

opět potěšili tajuplně poetickou krásou tohoto koutu naší
země. Troufám si říct, že letošní setkání bylo velmi zdařilé
a nepochybně předčilo první pokus. Opět jsme se usadili v
útulných prostorách ubytovny CHKO, kde jsme usínali pod
hvězdami, vyprávěli jsme si své zážitky, sdělovali jsme si
své osobní strasti i radosti, diskutovali o literatuře. Když
jsme v sobotu ráno zasmušile pozorovali tmavnoucí nebe a
dešťové kapky nám začaly bubnovat nad hlavou, poodložili
jsme výlet do skal a zabavili jsme se nácvikem dramatizace
textu na motivy zdejší pověsti o nešťastné židovské dívce
Ester, po níž je pojmenován potok, který se nedaleko
Police vlévá do Metuje. Vzplál v nás ochotnický duch a při
výstupech jsme se náramně bavili. Režírování a role dívčina
otce se s vervou sobě vlastní ujal Jarda Odehnal, trojroli
bravurně zvládnul Martin Vídenský, který se obdivuhodně
vžil do drsného vojáka z třicetileté války, nápovědy, ale
zejména do partu vesnické pradleny s viditelným
nadbytkem testosteronu a euforií z nádherně vypraného
prádla, která zcela přehlušila historickou tragédii a
evokovala nám umně vyšívané a úhledně vystavené
prádélko našich babiček v „dřevěnce“. V této budově
starobylé školy jsme byli v pátek 12. 8. 2011 svědky
pozoruhodné výstavy poutavých fotografií Ctibora Košťála a
při vernisáži jsme poznali i jeho charizmatickou osobnost.

Saar Gummi Czech dosahuje
rekordních tržeb
Společnost Saar Gummi Czech (SGC) vyrábějící pryžové
těsnicí systémy pro automobily poprvé ve své historii utržila
za pololetí více než miliardu korun. Tržby ve výši 1 050
miliónů korun (pro srovnání 1. pololetí minulého roku tržby
868 miliónů) korespondují se současnou expanzí,
doprovázenou investicemi do skladových prostor a
technologií.
Pololetní tržby signalizují, že celoroční plán ve výši
okolo 2 miliard korun má reálný základ a firma výrazně
zlepší svůj loňský výkon, kdy utržila 1,767 miliardy korun.
Nasvědčují tomu také rekordní objednávky na září, které
poprvé v historii překročily 200 miliónů korun. K hodnotě
zakázek pro příští měsíc významně přispěla zahájená
sériová výroba těsnění dveří na nový vůz BMW řady 1 a
produkce dílů na Ford Focus, vyráběný v Petrohradu. Oba
projekty běží na deváté vytlačovací lince instalované
v prvním pololetí letošního roku.
Na celkové situaci společnosti se zásadně projevila
změna vlastníka. Od června patří celá skupina SaarGumi
čínskému státnímu koncernu Chongqing Light Industry &
Textile Group (CQLT). Odběratelé na to okamžitě reagovali
a jejich obnovená důvěra po období nejistoty přinesla jak
nové zakázky, tak příležitost účastnit se výběrových řízení
pro připravované modely automobilů. Důležitá je i dobrá
pozice vůči financujícím bankám, protože rating
SaarGummi se odvíjí od dobrého ratingu vlastníka.
Saar Gummi Czech na konci července zaměstnávala 661
kmenových zaměstnanců. Firma dále poskytuje práci
přibližně stovce zaměstnanců společnosti Amulet –
chráněné dílny, kteří pracují zejména v závodě ve Velkém
Poříčí. Další skupinou pracovníků je přibližně sedm desítek
lidí ve výkonu trestu. Firma vyrábí zejména vytlačovaná
pryžová těsnění pro pohyblivé díly automobilů, tedy těsnění
dveří a kapoty, část tržeb dosahuje výrobou dílů z lisované
technické pryže. Společnost se sídlem v Červeném Kostelci
na Náchodsku je jednou z firem celosvětově působící
skupiny SaarGummi, která má závody v Evropě, Americe,
Indii a Číně.
Ing. Jan Tichý, generální ředitel

Ohlédnutí za 2. r. PPP
Jako ti pověstní holubi i my jsme se vrátili po roce do
Police nad Metují, abychom ji naplnili poezií a naopak se

Sobotní výlet na Kočičí hrad v ostašském labyrintu skal
se málem kvůli rozmarům počasí nekonal, ale nakonec jsme
se odvážili a udělali jsme dobře. Museli jsme sice jít velmi
opatrně, abychom po vlhkých kořenech vyčnívajících
z terénu neuklouzli a nezřítili jsme se do proláklin mezi
pískovci, ale zato jsme byli okouzleni mlžným oparem,
který později přece jen poodhrnulo zakřiknuté slunce a
duhově nasvítilo perličky rosy v korunkách borovic. Tak jako
loni jsme si v klínu skal četli své verše, tentokrát na
jednom místě, a to na „nádvoří“ Kočičího hradu. Nutno
podotknout, že zde byla opravdu příhodná akustika. To byl
takový malý „nácvik“ na odpolední vystoupení ve stodole
CHKO. Tato dřevem lahodně vonící prostora nás opět
přivítala ve své široké náruči a my jsme ji na oplátku
obdarovali svými verši. Mluvené slovo doplnila mladičká
kapela An-26 ze Dvora Králové nad Labem, která hraje
„alternativní aeroflotivní bluesrock“ a stejně jako
následující kapela z Pilníkova u Trutnova Tlupa tlap (dříve
Kaluže) vystoupila zcela nezištně. Hudba, ale i originální
texty a taneční kreace rozproudily všechny přítomné a měli
jsme pocit, že se roztančí i dřevěné trámy kolem nás. To by
však nebylo reálné nebýt skvělého zvukaře pana Gennerta.
Potlesku se dočkaly nejen obě kapely, ale i vystoupení
autorů poezie, kteří zde prezentovali „ochutnávku“ ze své
tvorby: Blanky Faltové z Hronova, Martina Vídenského z
Letohradu, Jitky Bonaventurové
z Prahy, nového objevu,
který přijel až z Brna, Vladimíra Hrdiny, Jitky Vránové
z Chrudimi, která přijela také poprvé, Věry Kopecké
z Křinic u Broumova, Libuše Matysíkové z Vrchoslavic na
Hané a Jaroslava Odehnala ze Štěchovic u Prahy.
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S politování jsme oželeli účast Olgy Novotné z Jablonce nad
Nisou a Jarmily Maršálové z Drnovic na Moravě, které se
nemohly ze zdravotních a rodinných důvodů nakonec
zúčastnit. Snad jim to vyjde příště. Z Moravy, severní,
přijel Richard Vysloužil. V Polici byl s námi poprvé, navštívil
s námi výstavu v „dřevěnce“, ale nazítří musel z naléhavých
důvodů odjet domů. Škoda, těšili jsme se na něj i na jeho
vtipnou poezii. Snad mu hvězdy budou příští rok více
nakloněny a pobude s námi.
Literárně hudební večer vyvrcholil před desátou hodinou
a vzápětí jsme byli okouzleni barevnou a ohlušující
nádherou ohňostroje na polickém náměstí. Po tomto
světelném divadle jsme byli pozváni na radnici, kde nás
mile a neformálně přivítala paní starostka, patronka našeho
víkendového setkání. Nazítří dopoledne jsme předtím, než
jsme se rozloučili a rozjeli se domů, navštívili ZUŠ v Polici
nad Metují a její výtvarné oddělení. Zde pro nás pan učitel
Jaroslav Soumar, místní výtvarník, jehož výstava nám loni v
„dřevěnce“ učarovala, ochotně připravil seminář, v němž
nás seznámil s trochou teorie výtvarného umění, ale nejvíc
nás obohatil svým vyprávěním o vlastní tvorbě a tím, že
jsme si mohli vyzkoušet tvorbu ilustrace za pomoci
počítačového programu. Kreslili jsme obrázek k některé
z vlastních básní, a pak jsme jej po oskenování dotvářeli na
monitoru barvami. Byl to opravdu zážitek. Vážíme si také
toho, že nám pan Jaroslav Soumar vytvořil plakát k naší
akci (PPP) a hezké ilustrace do našeho almanachu, výběru
básní z loňského setkání.
Z Police jsme odjížděli plni dojmů, zážitků a inspirace
pro naši tvorbu, a už nyní se těšíme na další, tentokrát
3. ročník. Už teď je jasné, že kromě známých tváří přibude
i minimálně jedna další, dokonce zdejší. Na shledanou za
rok!
Jitka Bonaventurová, 15. 8. 2011, Praha

Žijí mezi námi…
PETR KOCIÁN – provozovatel
koupaliště v Polici nad Metují

Jak jste se dostal na koupaliště v Polici nad Metují?
Polici jsem měl vždycky rád. Kdysi jsem se tady vyučil,
moje první dívka byla z Police. Tak když před čtyřma
rokama vyšel inzerát, že město hledá provozovatele, šel
jsem do toho. Měl jsem dost plánů: dělat tady zábavy, začít
s kurzy plavání pro děti… prostě pozvednout tohle místo.
Asi nejznámější akcí, kterou pořádáte, je Polická
plachta.
Letos byl už čtvrtý ročník. První dva roky pršelo, bylo
ošklivě. Ale i přes to lidi přišli. Vloni tady bylo nejvíc lidí. A
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letos se opakovalo počasí z prvních dvou ročníků, ale přišlo
asi 150 lidí.
Hodně se mluví o zrušení koupaliště v Polici. Co si o tom
myslíte, mělo by koupaliště zůstat v provozu?
Já to samozřejmě chápu. Provozování je finančně
náročný. A letošní sezóna byla asi ze všech nejhorší.
Všechny potřebné chemikálie za ty čtyři roky
několikanásobně podražily a drahé jsou taky kontroly
hygieny.
Ale jsem samozřejmě pro jeho zachování. Protože
koupaliště je pro všechny. Bez něj se Police stane
průjezdním městem. Slyšel jsem i o tom, že se uvažuje o
výstavbě sportovní haly. Ale ta není pro všechny. Budou ji
využívat jen kolektivy a kluci, co si budou chtít jen tak
zakopat do míče, se tam stejně nedostanou. To vidím
v Náchodě, kde je hal několik.
Radka Jirmanová říkala, že jste ji dostal k zimnímu
plavání. Jak to bylo?
Radka je můj největší objev v Polici. Chodila sem
pravidelně, a když jsem ji viděl ve vodě hned jsem věděl,
že to má ta holka v sobě. Tak jsem ji nabídnul možnost
zimního plavání a jí to nakonec chytlo.
Dá se říct, že voda je Váš život?
Určitě. S plaváním jsem začal už jako malé dítě a
s otužováním ve dvanácti letech. A od té doby mě to drží.
Otužování všem vřele doporučuju. Osobně nevím, co je to
angína nebo nachlazení. Myslím si, že voda je úžasný lék.
Navíc má otužování příznivý vliv jak na fyzickou stránku
člověka, tak na jeho psychiku.
Jak s otužováním začít?
Asi nejlepší je začít v létě chodit pravidelně plavat na
koupaliště. A „jen“ to protáhnout přes podzim do zimy. Ale
otužování není jenom o plavání v zimě. Je to i zdravější
životní styl. A třeba spát s otevřeným oknem, ráno se do
půl těla opláchnout studenou vodou, chodit míň oblečený.
Ale i procházky, turistika. To vše s tím souvisí.
Hlavním smyslem je samozřejmě plavání v přírodě jak
v létě, tak i v zimě. A největší krása, že je to sport pro celý
život. Fotbal se dá hrát do pětatřiceti, maximálně čtyřiceti
let. Ale plavat může člověk i v sedmdesáti, devadesáti
letech.
Má zimní plavání jako sport nějaká pravidla?
Dnes už jako každý sport. Plave se na trati 100, 200, 500
nebo 750 metrů a časový limit je 22 minut.
Agentura „Dobrý den“ z Pelhřimova Vás vede jako
autora několika rekordů. Mimo jiné i jako člověka, který
vydržel nejdéle v ledové tříšti. Jak se takový rekord
dělá?
Věděl jsem, že bych rekord mohl udělat. Ale bylo
potřeba zajistit spoustu věcí: hlavně led, lékaře a spojit se
s lidmi z Pelhřimova. Nakonec to dopadlo před dvěma lety
v Novém Městě nad Metují. V ledové tříšti, které bylo 621
litrů, jsem vydržel 51 minut a 31,37 vteřiny. Dokonce mi
jeden novinář koupil zmrzlinu. (smích)
Proč řeznictví? Není to morbidní?
Výběr místa byl zcela racionální. Vyrábějí si tam vlastní
led. A majitel z toho udělal tak trochu show. Prodával
klobásy, točil pivo… Byla to pro něj dobrá reklama. Další
rekord mám v pobytu v kryokomoře. To je sauna naruby,
teplota je mínus 129 až 135 stupňů. Vydržel jsem tam 13
minut a 12 vteřin. Napoprvé tam člověka nenechají víc jak
minutu.
Neláká Vás třeba přeplavat kanál La Manche?
Byla to jedna z věcí, která mě dostala k otužování. Když
jsem viděl Venclovského, jak to dokázal. Jeho věta „Já su
tak šťastný“ napadne asi každého Čecha, který Kanál
přeplave. Doprovázel jsem první Češku, co to dokázala. Je
to strašně drahá záležitost. Tenkrát jsme hrozně dlouho
sháněli sponzory. Kanál samotný smrdí, jsou tam vysoké

vlny a voda je studená. Zatím se na nic takového
nechystám.
Ještě se vrátíme ke koupališti. Jak byste si jeho
budoucnost představoval Vy?
V první řadě ho samozřejmě zachovat. Investice by to
byla veliká. Já bych si představil velkou nerezovou vanu,
tím by odpadly neustálé opravy kachliček. Viděl bych třeba
i možnost zasouvací střechy, aby bylo možné fungovat i
přes zimu. A samozřejmě vyhřívanou vodu, protože
největším mínusem koupaliště je studená voda. Je to
všechno o penězích, ale ty chybí vždycky. Jenomže
nabídnout lidem možnost smysluplně trávit volný čas je
k nezaplacení.
Jaké máte nejbližší plány?
Láká mě překonat rekord pobytu v ledu. A mám ještě
jeden nápad – vydržet co nejdéle zasypaný ve sněhu.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Anketa koupaliště

Dříve referendum a nyní anketa. Dvě na sebe s časovým
odstupem navazující akce. Obě mají, resp. měly za cíl
stejnou věc. Zjistit u občanů Police a okolí jejich názor a
preference z pohledu investičních akcí města. Pokud tedy
jako občan Police vyjádřím svůj názor, tak se domnívám, že
anketa je prezentována tak trochu sugestivně a rozdělí
názorově občany města na dva nebo více táborů. Ti co
pravidelně navštěvují koupaliště a mají třeba i děti budou
pro rekonstrukci, naopak těm, kterým koupání nic neříká a
spíše by uvítali vylepšení infrastruktury města formou
investic budou na opačném pólu. Soudný občan bude spíše
toho názoru, že řešení by mělo být někde mezi těmito
krajními variantami. Můžeme vést polemiku o tom, zda se
pouštět do zásadní rekonstrukce koupaliště a zatížit město
dalším úvěrem a tím i snížit reálně prostředky města na
ostatní opravy nebo koupaliště uzavřít. Můj názor je, že ani
jedna z těchto variant není tím správným řešením. Když
vyjdu z podkladů, které jsou k dispozici, tak i kdyby město
ročně dotovalo provoz bazénů půl milionovou nebo i
milionovou dotací, což si myslím, že by mohlo postačit
k tomu, aby koupaliště mohlo poskytovat občanům své
služby, tak ani za 30 let se nedostaneme na částku, kterou
bude muset město jednorázově vydat na nákladnou
generální rekonstrukci s následným postupným splácením
úvěru vč. úroků s tím, že si výrazně sníží finanční prostor
pro potřeby na ostatní údržbu a investice. Pokud by při
horní hranici dotace 1 mil. korun ročně neměla tato stačit
na bezproblémový chod koupaliště, pak je třeba si položit
otázku, jak kvalitně byla provedena rekonstrukce
koupaliště v roce 1996, která si vyžaduje následně tak
vysoké „provozní“ a jiné náklady.
Koupaliště je sezónní záležitost a klimatické podmínky,
konkurence (nově otevřený areál v Meziměstí) a
nezakrývejme i ekonomická krize, to jsou všechno atributy,
které situaci zrovna nenapomáhají. Poznámka o
vyrovnaném hospodaření koupaliště, tak jak je uvedeno
v prezentaci zastupitelem města, by neměla být kriteriem
rozhodování. Město není podnikatelský subjekt, jinak by
muselo likvidovat většinu svých aktivit, které zajišťuje,
protože mají nevyrovnaný rozpočet příjmové a výdajové
stránky, jenž je dokrýt úvěrem od bank. A to by byla,
myslím tím případná likvidace většiny aktivit, samozřejmě
škoda. Je to jen otázka priorit města potažmo občanů
města. Někdo prostě bude sázet na kulturu a vzdělávací
aktivity, jiný zase třeba na sport a jiné relaxační aktivity.
Umění ne/možného je potom to skloubit, vybilancovat a na
to právě máme výkonné orgány města a zastupitelstvo.
Řekl bych, že by město mělo občanům nabídnout ke
zváženi i variantu průběžného financování za přispění
datace města (O,5 - 1,0 mil Kč ročně), tak jak jsem již
naznačil. Je to pořád finančně nejschůdnější varianta.
Varianta zavření koupaliště, když už jedna rekonstrukce

stála 15 mil. Kč mi připadne zrůdná. Varianta generální
rekonstrukce je s ohledem na její finanční náročnost tak
trochu mimo mísu, tedy možnosti města. Ruku na srdce
vážení spoluobčané, kdo z nás by šel do takového
úvěrového zatížení, kdyby musel nést splátky úvěru včetně
úroků, např. jako podnikatel v oblasti provozování
koupaliště, na vlastních bedrech? Kdo z radních a
zastupitelů by do toho šel, kdyby musel sahat do vlastní
„šrajtofle“ a neměl za sebou rozpočet města? Odpovězte si
Vy sami a podle toho se rozhodujte. Názor občanů formou
ankety, byť se jeví na oko jakkoliv jako demokratický
postup vůči potenciálním voličům není dostatečně
relevantní pro rozhodování. Všichni z nás to sice nakonec
prostřednictvím daní zaplatí z vlastní kapsy, ale ne
každému to dochází, když nemusí právě teď vytáhnout
desítky miliónů ze svého.
Nemám patent na rozum, berte můj příspěvek jen jako
jeden z názorů občana Police, kterému se prezentovaná
anketa nezdá být dosti transparentní. Zúčastněte se
veřejného zasedání, kde vyjádřete svůj názor a poslechněte
si i názor zastupitelů města. Diskuze o koupališti možná
znovu po delší době zvedne účast občanů na tomto
zasedání.
Přeji si, aby vedení města našlo takové řešení, které
uspokojí alespoň většinu spoluobčanů Police.
Milan Pošmura

Polické koupaliště
Jako většina obyvatel města jsem také dostal anketní
lístek „Koupaliště v Polici nad Metují“, oprava nebo
likvidace. Každý se mohl vyjádřit, ale konečné slovo budou
mít stejně zastupitelé města. Jedna z možností je
likvidace: jednoduché, nejlevnější, bez velkých starostí by
se Police zařadila mezi města, kde koupaliště není a nikdy
nebude jednoduché ho zřídit od začátku. Občané
Broumova, Hronova, Nového Města, České Skalice si ho
v podobných anketách velmi přejí. Asi vědí proč. Město bez
koupaliště je jistě méně přitažlivé pro turisty, chybí letním
táborům dětí v přírodě, školám. Každý občan nemá zahradu
s bazénem, často ani balkon u svého bytu nebo prostředky
na cesty k moři za odpočinkem. Provoz takového zařízení
jako je koupaliště bude vždy prodělečný a bude muset být
dotovaný zrovna tak jako kultura nebo sport a přesto jsem
neslyšel, že by chtěl někdo likvidovat hřiště, divadla a
muzea. Vše je tedy o penězích. Anketní lístek byl sepsán
tak, že když se bude opravovat koupaliště, tak by se musely
zastavit všechny investice a většina oprav ve městě. Jsem
přesvědčen, že by tomu tak nebylo. Po přečtení prezentace
koupaliště na www.meu-police.cz/koupaliste.pdf, mně to
ten dojem jen potvrdilo. Bazén, který není úplně
v kritickém stavu, by mohl ještě několik let sloužit a velmi
nutné opravy dle rozpočtu by nestály najednou 10 milionů.
Nikde jsem se také nedočetl, jestli by město zažádalo o
podporu projektu některý z fondů EU. Potom by se jednalo
jen o dofinancování městem. Snad již od příštího roku bude
mít město také větší příjem z přerozdělování daňové
výtěžnosti. I z této desetimilonové částky by mohlo
koupaliště něco získat. Jsem přesvědčen, že naše město by
mělo investovat do nových technologií při opravě koupaliště
a tím by mohlo bez problémů sloužit občanům města i
spádových obcí a turistům bez problémů dalších dvacet let.
Radek Starý

Koupaliště v Polici nad Metují,
oprava nebo likvidace?
O minulém víkendu se mi dostal do ruky anketní lístek o
budoucnosti polického koupaliště. Jako bývalému Poličákovi
mi hlasovat přijde nevhodné, ale dění ve městě v rámci
možností sleduji a rozhodně mi není lhostejné.
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O to více jsem byl vydaným anketním lístkem zděšen.
Možnosti, ze kterých mohou občané vybírat, jsou nastaveny
naprosto účelově, nahrávajíc odpůrcům koupaliště a
nerozhodným občanům nenápadně vnucují variantu
uzavření a likvidace. Proč jsou u prvních dvou variant,
které počítají s rekonstrukcí, dovětky „… a to i za cenu
odsunutí realizace plánovaných investic města do oprav
komunikací, chodníků či sportovišť.“? Je dobře, aby si lidé
uvědomili, že pokud investuje město do jedné akce, nemusí
zbýt dost prostředků na akci druhou. To je naprosto
v pořádku a věřím, že tyto dovětky byly do ankety přidány
s dobrým úmyslem občany na toto upozornit. Potom ale je
nutné, aby se naprosto stejný dovětek objevil i u třetí
možnosti ankety, aby mohla být brána jako objektivní.
Neboť uzavření a likvidace koupaliště rozhodně nebude
zadarmo a zřejmě tedy odsune plánované investice města
do oprav komunikací, chodníků či sportovišť… A to snad ani
nemusím připomínat, že koupaliště je jedním z městských
sportovišť.
Jirka Beran, Deštné v O.h.

Svatý Václave,
vévodo české země...

Svatý Václav byl český kníže a světec, který je
považován za hlavního patrona české země. Historicky
doložených dat z jeho života není mnoho. Byl potomkem
Přemyslovce Vratislava, jeho matkou byla Drahomíra a měl
mladšího bratra Boleslava. Jeho narození se předpokládá
kolem roku 907 a datování jeho smrti – to byla dlouho
diskutovaná otázka. O dnu 28. září se nepochybuje, ale
pokud jde o letopočet, původně se uváděl rok 929, většina
soudobých vědců se kloní k roku 935. A proč právě tato dvě
data? Ve svatováclavských legendách se uvádí u 28. září i
den, a to pondělí. A pondělí připadlo na 28. září jak v roce
929, tak v roce 935.
Václavovo dětství významně ovlivnila jeho babička,
kněžna Ludmila, která svého vnuka vychovala v křesťanské
víře. A když pak Václav usedl na knížecí přemyslovský
stolec (kolem r. 925), mělo v jeho rozhodování křesťanské
smýšlení důležitou roli. Smírnou politikou usiloval o pevnou
pozici Čech, musel však čelit saskému králi Jindřichu I.
Zřejmě proto, aby bránil Sasům v plenění české země a
přitom uchoval pro přemyslovská knížata svrchovanost ve
formujícím se českém státě, zavázal se Jindřichovi slibem
věrnosti a odvodem dávek (údajně 300 hřiven stříbra a 120
volů ročně), tzv. tributem. Jeho neméně schopný bratr
Boleslav měl o státní politice Přemyslovců asi jiné
představy. Traduje se, že nechal Václava ve Staré Boleslavi
zavraždit, aby získal knížecí trůn. Vyskytují se však i
názory, že nemuselo jít právě o úkladnou vraždu, ale o
nešťastný souběh okolností. První krok pro vznik
svatováclavského kultu učinil právě Boleslav …
Záhy po Václavově smrti, snad po třech letech, kníže
Boleslav nechal tělo svého bratra převézt ze Staré Boleslavi
do Prahy a pohřbít v rotundě sv. Víta na Pražském hradě.
To bylo rozhodnutí mimořádného významu, neboť v té době
pro uznání světce stačilo přenesení jeho ostatků (translace)
, teprve ke konci 12. století začalo spadat svatořečení do
výhradní kompetence papeže.
Kolem knížete Václava již v druhé polovině 10. století
vznikají první legendy šířící jeho kult světce. Vznikaly
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hlavně v klášterech, což mohlo ovlivnit vytváření představ a
jeho „mnišském“charakteru.
Zpočátku je svatý Václav vnímán jako mučedník, avšak
postupně, s budováním českého státu, nabývá podoby
svatého rytíře ve zbroji a Přemyslovci se k němu hlásí jako
k rodovému a zemskému patronu. Václav se stává svatým
vévodou, ochranným duchem národa.
Svatý Václav bývá zobrazován v brnění, někdy má na
hlavě knížecí korunu, v ruce drží často kopí s praporem, na
němž je stejně jako na štítu černá svatováclavská orlice.
O velkorysý rozměr svatováclavského kultu se postaral
Karel IV. Panovník – po přeslici Přemyslovec – se považoval
za Václavova následovníka a dědice české země.
Uctívaného světce začlenil do svého politického programu a
učinil z jeho postavy opěrný bod říše. A záměr se mu zdařil,
svatý Václav byl přijat jako obecně uznávaný symbol,
k němuž se posléze obraceli jak katolíci, tak „lid pod obojí
způsobou“.
V lidové tradici byl svatý Václav oslavován jako
pomocník ženců a vinařů, podle legendy totiž vlastnoručně
sklízel obilí a obdělával vinice, z úrody pak také sám
chystal hostie a víno pro bohoslužby. Právě pro spojitost
s vínem se stal patronem vinařů. Den 28. září už náleží do
času babího léta, někdy nazývaného létem sv. Václava. Pro
hospodářský rok to byl den, kdy se měnil letní rytmus na
zimní. V lidové slovesnosti našlo svatováclavské téma kromě
pranostik silný ohlas především v pověstech.
Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých
svatých, symbolem české státnosti a patron České země. Je
jediným českým světcem, jehož svátek je součástí
celosvětového kalendáře římskokatolické církve. 28. září
oslavujeme Den české státnosti.
Známá je Myslbekova jezdecká socha sv. Václava na
Václavském náměstí v Praze, jejíž masa spočívá pouze na
dvou bodech – přední levé noze a zadní pravé noze
Václavova koně. Tato socha je také zobrazena na současné
dvacetikorunové české minci Koruny české (Kč).
František Janeček

Nový školní rok
Prázdniny jsou za námi, Bohu díky za ně, a dětem,
studentům ale i rodičům a prarodičům nastaly s novým
školním rokem nové povinnosti a starosti. Rozjezdy jsou
mnohdy náročné, ale také plné odhodlání, proto náročnější
bývají dojezdy, kdy už docházejí síly i elán. Vydejme se
proto s chutí vstříc novým poznatkům a zkušenostem a jistě
to zvládneme stejně tak, jako to zvládli generace před
námi. Není se čeho bát a pokud ano, máme nablízku velkou
posilu a oporu v Bohu, který nám rozumí a je připraven nám
pomoci, budeme- li o to stát. S ostatními předměty bude ve
škole a ve farní místnosti probíhat také vyučování
náboženství - křesťanská výchova, které tradičně
zajišťuje děkanství. Vyučovány budou všechny třídy od 1.
do 9., spojené do několika skupin, v obvyklém rozsahu 1
hodina týdně. První hodiny proběhnou v týdnu od 19. do 23.
září 2011.
Děti a mládež z polické farnosti budou mít hodiny takto:
1. - 2. třída - pátek od 12.45 hod. ve farní místnosti
3. třída - pátek od 13.15 hod. ve farní místnosti
4. - 5. třída - v pondělí nebo ve středu od 13.15 hod. v ZŠ
6. třída - v pátek od 14.00 hod. ve farní místnosti
8.- 9. třída - v pondělí od 14.00 hod. ve škole
Potřebné informace sdělí děkanství. Přejeme všem
dětem a mládeži úspěšný nový školní rok, hodně vytrvalosti,
odvahy a síly a rodičům dostatek trpělivosti a moudrosti.
V církvi stále prožíváme období mezidobí. V září

budeme slavit několik svátků a jednu významnou slavnost, a
to 28. září Slavnost sv. Václava.

Liturgický kalendář
4. září 8. září 11. září 14. září 16. září 18. září 21. září 25. září 27. září 28. září -

23. neděle v mezidobí
Svátek Narození Panny Marie
24. neděle v mezidobí
Svátek Povýšení svatého kříže
Památka sv. Ludmily, mučednice
Den církevních škol
25. neděle v mezidobí
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
26. neděle v mezidobí
Den Charity
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního
patrona českého národa, Státní svátek
29. září - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
2. října - 27. neděle v mezidobí
4. října - Památka sv. Františka z Assisi
7. října - Památka Panny Marie Růžencové
Pořad bohoslužeb v tomto období bude jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.00 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod.
Úřední hodiny jsou v úterý, ve středu a v pátek.

POZVÁNÍ
V pondělí 26. září 2011 se koná tradiční Suchodolské
posvícení. V 9.00 bude slavnostní zahájení a poté průvod
ke kapli, kde bude sloužena mše svatá.
Poté bude
následovat kulturní program.
Ve středu 28. září 2011 od 10.00 hod. se koná poutní
bohoslužba v kostele sv. Václava v Machově.
Členové III. řádu sv. Dominika a Růžencové bratrstvo
v Polici nad Metují zvou všechny ctitele Panny Marie na již
tradiční setkání růžencových bratrstev, které se uskuteční v
sobotu 1. října 2011. Protože suchodolská kaple je ještě ve
výstavbě, setkání proběhne v Machově. Program začne v 10
hod. v kostele sv. Václava pobožností křížové cesty, poté
bude následovat mše svatá a závěrečná část proběhne na
faře besedou a pohoštěním.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie v měsíci srpna
V měsíci srpnu městská policie :
- zabezpečovala tradiční Kvíčerovskou pouť
- prováděla dohled v dopravě a veřejném pořádku
- asistovala a poskytovala pomoc u dopravních nehod
- s přispěním občanů zadržela dvě osoby, které za
bílého dne kradly železo. Pokutě předcházel rozvoz
lupu zpět na místa, kde jej odcizily.
- na základě stížnosti občanů zkoordinovala a zajistila
odchyt poněkud zvláštního zvířátka – leguána – který
se rozhodl trávit několik dní po sobě na jedli a neměl
se ke slezení a vrácení se domů
- v pokračující turistické sezóně pomáhala mnohým
návštěvníkům našeho kraje s přerůznými věcmi:
orientací, ubytováním, drobnou opravou vozu,
zajištěním lékařského ošetření
- přijala a z velké části vyřídila přes sedmdesát
podnětů, oznámení a stížností od občanů
- několik pokut tradičně patřilo zlodějům v našem
„penáči“.

-

útulek již po třetí týden zeje prázdnotou, což je
dobře.
trochu zlobili opět alkoholem zmožení konzumenti, se
kterými bývá opravdu těžká domluva
Petr Zima – vrchní strážník MP

Město Police nad Metují

hledá správce psího útulku
možný nástup 1.10.2011
Odměňování na základě dohody o provedení práce.
Zájemci hlaste se na služebně městské policie
tel. 491 541115.

Závěrečný maratón Klasiků

Předposlední
závod přeboru ČR
kategorie
„Klasik“
pokračoval 27. a
28. 8. 2011 na
Těrlickém okruhu
v Havířově.
V pátek
před
polednem
tým
„Lišáků“ vyrazil
z Petrovic
posilněn
o
kamaráda
a
fandu
Mildu
Lelka z Bělého,
který umí držet
Souboj Miloše a Tondy Pleváka na
palce
a
trati ve třídě do 175 ccm – Těrlický
vyznačuje
se
okruh - Foto: Jiří Franek
svojí skromností.
První zastávka je
dána. Polský Frydrychov a smažený pstruh v „smažalně“,
moje kávička je už tradice. V úmorném vedru u Těrlické
přehrady jsme rozbalili svůj tábor. Formality a přejímka je
absolvována v pohodě. Noc na sobotu byla klidná a teplá.
Sobotní ráno a první trénink. Laděná 125 vyrazila jako
v Ostravě. Přišlo čtvrté kolo, klap a z pístu kouká kroužek a
rýha ve válci. K obědu byla výměna motoru. Odpoledne a
umístění nevalné. Laděné motory jsou o třídu lepší. Po
nočním dešti, ráno spojený start tříd do 175 a 250 ccm a
výsledek 10. místo. Na toto umístění není Miloš Thér jezdec
AMK Police n. M. zvyklý.
Poslední závod klasiků Přeboru ČR se pořádal na
městském okruhu v Kyjově 3. a 4. 9. 2011. Miloš se rozhodl,
že třídu 175 ccm do konce roku už nepojede. S ČZ 260 jsme
v pátek přistáli na nákladišti místního nádraží, kde je depo.
Přejímka byla opět bez závad. V sobotu první trénink už
naznačoval marný boj o první místo. Druhý trénink jasně
ukázal spolehlivost stroje ČZ. Úmorné vedro pomáhal
překonat světlý Primátor. Po teplé noci přichází nedělní
ráno a příprava na start třídy do 350 ccm. Na startu poutá
fotografy nejen jezdec Miloš Thér s č. 84, ale i Lišák na
klobouku jeho doprovodu. Po zaváděcím kole je ostrý start.
Miloš se drží vpředu, ale marný boj se stroji YAMAHA na
rovinách přinesl nakonec pěkné 4. místo. Málo platné o
téměř 100 ccm menší obsah je na rovinatějších tratích
znát. Přesto si myslím, že je to nejlépe připravený stroj ČZ.
Spokojenost je jedna věc, ale bedna je bedna..
Seriál pokračoval 10. a 11. 9. 2011 jízdou pravidelností
v Branné u Jeseníku. O tom, ale už příště.
Za AMK – Čvaňhák
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AMK Police a Polická pouť

O Polické pouti předvedli své umění členové
Automotoklubu Police nad Metují ze sekce RC Police a kluků
jezdících na bmx kolech. Chlapi z RC Klubu Police předvedli
své umění v sobotu i v neděli, tak jako minulý rok, na své
trati za bývalou cihelnou v Polici nad Metují. A že se bylo
na co dívat, mohli uznat ti, co se přišli podívat. Velmi
napínavé závodění skončilo i několika menšími karamboly,
což však k tomuto sportu patří. Horší je to pak s opravou
techniky.
Kluci jezdící na bmx kolech v sobotu slavnostně otevírali
za přítomnosti starostky města Police nad Metují Mgr. Idy
Seidlmanové nový BMX PARK, který je umístěn u hasičské
zbrojnice v Polici nad Metují, ul. V Domkách. Po otevření
předvedli naši kluci a kluci z okolí své umění. Počet
přítomných diváků bylo důkazem, že se taktéž bylo na co
dívat. Správcem tohoto parku se stal Rostislav Maďar ml.,
který má společně s Petrem Zudou velký podíl na výstavbě
tohoto nového areálu. A že to nebyl lehký úkol, dokládá i
citace ze článku na webových stránkách www.tbbbike.cz,
který se zabývá tímto sportem, kde se píše: „Park Police
nad Metují hledá sponzory. Místní kluci milují ježdění na
kole, a proto se rozhodli do toho pořádně opřít, ačkoliv s
ničím takovým neměli zkušenosti (jednání na městě,
správcování parku apod.). Petr Samuel Zuda je tím hlavním
tahounem. Společně jsme v kontaktu a hrozně nás těší
aktivita místních kluků. Přečtěte si proto, jak se to zrovna
u nich vyvíjí a pokud máte ve svém městě také problémy s
parkem, nenechte se odradit úředničinou. Často se dá najít
cesta - poličáci jsou toho důkazem! Za TBB-bike.cz držíme
palce, ať se vše dále vyvíjí slibně a také Vám ostatním,
kteří se snažíte ve svém městě o zlepšení jezdeckých
podmínek. Bohužel je to opravdu tak, že to nikdo jiný za
Vás neudělá. Snažit se musíte sami, jen tehdy se „ledy
pohnou“.“
A abychom neopomněli i jezdce jezdící na terénních
motorkách za Automotoklub Police nad Metují, kteří však
na Polické pouti své umění nepředvedli, musíme uvést, že
Petr Matěna, který jede seriál závodů Východočeského
poháru v motokrosu 2011 je průběžně ve své kategorii
„Hobby open“ na vynikajícím 1. místě. Dosud se odjely 4
závody z celkového počtu 8. Péťovi držme palce, aby ve
zdraví dokončil motoristickou sezónu, a pokud se umístí na
bedně, zlobit se nebudeme. Pokud by měl někdo zájem
vidět tohoto jezdce či další v akci, na webových stránkách
www.pujami.cz je na pravé straně odkaz s názvem
Východočeský pohár. Zde jsou uvedeny termíny a místa
konání závodů.
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SSK Pedro Police nad Metují
pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod
a s podporou sponzorů pořádá už jedenáctý ročník triatlonu určeného opravdu všem
příznivcům pohody, sportování i setkávání se s dobrými lidmi …

sobota 24. září 2011 – za rybníkem –
muži
ženy

25 km kolo
25 km kolo
1200- 1245
1300
1600

-

4 km běh
4 km běh

Hlavňov

u Police nad Metují

5 x 0,5 l pití piva /10°/
3 x 0,5 l vinný střik

prezentace, výklad trati
hromadný start cyklistiky
vyhlášení výsledků, předání originálních cen

akce je určena osobám starším 18 let, veteránská kategorie nad 45 let
startovné 99,- Kč za každého účastníka
akce se koná za každého počasí, účast na vlastní nebezpečí
cyklistika za plného provozu, helma povinná
do proběhnutí cílem se závodník nesmí zbavit obsahu žaludku – diskvalifikace
každý účastník má nárok na občerstvení ( buřt, nealko, pivo )
akce pro radost na závěr letní sezóny, závodí jen dobrovolníci …

!!! soutěž družstev … jeden jede, druhý běží a třetí pije … !!!
netroufáte si samostatně ? zkuste to v týmu !… družstvo může být i smíšené…
soutěž v hodu pivním sudem – hit akce …
přijďte pobejt …

těším se na Vás - Petr Jansa

akci sponzorsky podporují : MěU Police n.M., EPEX Náchod, časopis Chmelařství Žatec, Sport Hotárek Náchod,
Kontakt –Tel Pardubice, HAUK s.r.o., Pavel Daněk – živé ceny, Drogerie Jarča Vávrová, Skrblíkův ráj – Milan Schirlo,,
BLUE FLY, Cyklo Mr. Sport – Zdenda Šefců,
Díky moc všem …!

TIKY TEAM pořádá v
sobotu 22. října 2011
již devátý ročník
florbalového turnaje pro
starší a pokročilé.

URNA CUP 2011,

kterého se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní
hráči (netýká se brankařů)
• mužské týmy s věkovým průměrem 32 let a více
• ženské týmy bez věkového limitu
• týmy s hmotnostním průměrem 100 Kg a více
• firemní týmy
Podmínkou je, aby všichni hráči ve firemním
týmu byli z jedné firmy (instituce, úřadu apod.) Firemní
tým nemusí splňovat věkový ani hmotnostní limit.
Jedinou podmínkou je, že hráč nesmí patřit mezi
registrované.
Výjimku z registrace mají brankaři a ženy.
Nepřihlásí-li se dostatečný počet mužstev, které
splňují podmínky pro účast v turnaji, tak si organizátor
vyhrazuje právo umožnit start i týmům, které nesplní
věkový limit a to v pořadí od nejstarších k nejmladším.
V ceně startovného, které činí 600,- Kč na jeden
tým, jsou hodnotné ceny a diplom. Vítěz získá putovní
cenu.
Začátek turnaje je stanoven na 8.00 hodin v
tělocvičně u Základní školy v Polici nad Metují.
Přihlášky můžete zasílat na datlicek@atlas.cz nebo
volejte na telefon: č. 608 908 006 nejpozději
do 9. října 2011.
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 15. října
2011. Ke startovnému přiložte seznam hráčů s datem
narození.
Nebude-li
startovné
zaplaceno
do
požadovaného termínu, nebude týmu umožněno na
turnaji startovat.

Losování do jednotlivých skupin proběhne 16. října
2011 v 19.00 v Divadelním klubu v Polici nad Metují.
Další informace k turnaji, pravidla, rozpis jednotlivých
zápasů s časy zahájení najdete na:
http://www.tikohratky.tym.cz/
Občerstvení s jídlem a pitím širokého sortimentu
zajištěno.
Těšíme se na hojnou účast startujících ale i
fanoušků, kteří vytvoří perfektní sportovní atmosféru.
Tiky team

Chcete prodat, koupit nemovitost?
HLEDÁTE PRÁCI?

mob.+420 608 280 563
email: vera.novakova.avareal.cz
www.novakova.avareal.cz

Nabízíme
k pronájmu
nebytový prostor v přízemí
v Kostelní ulici čp. 11 v Polici
nad Metují. Vhodný pro
kancelářské účely.
Volejte na tel.: 739 124 873
Pronajmu dlouhodobě
byt 3+1, 77m2 v centru
Police nad Metují.
Informace na
tel.: 736 480 070
Prodám RD v Bukovici,
2 bytové jednotky,
2 garáže, zahrada.
Volný ihned.
Volat po 19.00 hod. tel.: 736 162 475
KRBY – KAMNA
MIROSLAV HEJNYŠ

kachlová kamna – kompletní
realizace
PRODEJ krbových kamen,
vložek, příslušenství,
silnostěnných kouřovodů,
podkladových skel, šamotů, izolačních desek.
Kontakt: M. Hejnyš, Bukovice 130, 549 54 Police
n. M.
Tel.: 491 543 923, mobil 776 263 574,
www.krby-hejnys.cz

Prodám zděný byt 2+1 (50 m2) v OV,
přízemí,
Ostašská
ul..
Po
částečné
rekonstrukci,
nové
ústřední
topení
(elektrokotel) + kamna na pevná paliva.
V r. 2011 výměna okna do ulice (plastové,
trojsklo, kvalitní tepelná i zvuková izolace).
Orientace bytu SV (ložnice, kuchyně) + JZ
(slunný obývací pokoj).
K bytu náleží 2 sklepy. Výhledově
možnost odkoupení garáže. Volný během
10/2011.
Foto: http://ostasska-police.rajce.idnes.cz/

Cena dohodou. Kontakt: 777 67 18 76
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MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA na
klíč - bytovky, penziony; opravy a
montáže na rodinné domy

SLOUČÍME, ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních
možností a Vašich přání
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 510, 491 462 129
Mobil: 602 940 731 nonstop

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D

Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Police nad Metují

Podzimní výstava 2011
Ovoce Zelenina
Domácí i zahradní květiny

Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Výstava proběhne
ve výstavních prostorách Pellyho domů:

Datum:

Datum:

27. září 2011

29. září 2011

čtvrtek 22. 9. od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin
pátek 23. 9. od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin
sobotu 24. 9. od 9 do 12 hodin.

v 15.00 hod.

v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. přemístěna
naproti baru „V“
(výjezd ve směru Bezděkov n. M.)
Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552

Součástí bude i výstava dětských prací z
7. ročníku soutěže Kouzlíme s květinou. Přijďte
hlasovat o nejlepší dětské květinové aranžmá.

nebo

http://autoskola-fiedler.wz.cz
Srdečně zvou pořadatelé.
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Citrusy
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In-line bruslení
v „Petrovických zatáčkách“
28. srpna 2011

Štěpána Horáka

▲ Na startu u kruháku bylo k dispozici posezení

s občerstvením a reprodukovanou hudbou

▲ Nedělního bruslení se zúčastnili zástupci všech

generací a rodiny s dětmi (pozn. autora: také bych
se nechal takhle svézt…)

▲ Podnikat se dá všude a se vším… ☺

▲ Škoda, že i bruslaři museli dodržovat
▲ Kdy jindy potkáte cestou na Petrovice

předepsanou sedmdesátku… ☺

uprostřed silnice tříkolku?!

▲ „Česká trojka“ aneb osm kol v pohybu

▲ Holubička na kolečkách
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 6 . ř í j n a 2 0 1 1
Dis t ribuc e : 12. ří jna 2011
V yc há zí v nákla du: 1 000 ks
A u t o ř i o bá lk y : M a r t ina Vá ň o vá , Pa v e l F r y dr y c h a Ja r os la v So uma r

Od srpna zde stojí nový celodřevěný altán, který nahradil původní dvě lavičky.

Re gist ra č ní č ís lo : M K ČR E 1 19 7 4
T is k: T IS K ÁR NA F ra nt iš ek M ATĚ NA Pol i ce na d M e t ují
A dre s re dak c e: MěÚ M a s a r yk o vo nám. 98 , Po l i ce na d M e t u j í 5 49 5 4
t e l : 49 1 54 1 1 1 3
IČ O 27 2 9 49
E - mai l : meu@me u- po lice.cz

